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Slovo předsedy

Rok 2015 byl pro celý Pionýr rokem oslav. Přípravy započaly už na samotném začátku roku, kdy se

plánovaly jednotlivé akce určené k 25. výročí obnovení Pionýra. Oslavy si většina pionýrských skupin

v našem kraji oslavila podle svého. Někteří slavili 25 hodin nepřetržitého provozu své klubovny, někteří

uspořádali velkou výstavu s průřezem za celých 25 let a jiní uspořádali celodenní oslavy s bohatým

programem pro veřejnost.

Oslavy probíhaly však i na celostátní úrovni. V rámci Pionýra bylo k této události uspořádáno mnoho

akcí, na kterých nesměli chybět zástupci našeho kraje. V hojném počtu jsme se zúčastnili

republikového setkání pionýrských oddílů v Praze, kam přijely 2 plné autobusy plzeňáků a spousta

dalších účastníků přijela ještě vlakem. Několik vedoucích i funkcionářů z našeho kraje bylo pozváno na

slavnostní večer věnovaný těm, kteří se za celých 25 let podíleli na rozvoji Pionýra.

Ani v rámci oslav jsme nesměli zapomenout na tradiční akce. Stále se nám daří pořádat krajské kolo

v pionýrské stezce, v ringu, či v některých odvětvích pionýrského sedmikvítku (v rukodělné činnosti

a cloně). Ve cloně jsme druhým rokem pořádali republikové finále.

Mimo akce pro děti nezapomínáme ani na instruktory a dospělé. Pravidelné kurzy probíhají každý rok

a navíc se snažíme v rámci možností nabídnout i něco navíc. V roce 2015 jsme se stali spolupořadateli

pionýrské vzdělávací akce Kamínka, která se uskutečnila na jaře v Plzni.

Závěrem bych chtěl poděkovat Plzeňskému kraji za finanční podporu nejen krajské organizace ale

i všem jednotlivým Pionýrským skupinám za jejich nadšení při práci s dětmi a popřát jim spousty

dalšího elánu do dalších let.

Ing. Martin Mlynářík



Pionýr
Pionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých, který se

zabývá hlavně veřejně prospěšnou činností výchovnou prací s dětmi a mládeží ve volném čase. Naše
oddíly a kluby nabízejí činnost dívkám i chlapcům na více než 600 místech po celé republice. Velká část
aktivit Pionýra je otevřená veřejnosti. Být pionýrem přináší přátele, zážitky, romantiku a dobrodružství
i v tzv. všedním životě.

Ideály Pionýra jsou otevřenou bránou a výzvou. Jde o základní kameny naší výchovné práce,
k jejichž dosažení je potřeba chuť i vůle, rozvoj sebe sama i týmového ducha. Vyjadřují možná
poněkud abstraktní hodnoty, předávané však dětem srozumitelně – pomocí her, osobním příkladem. Děti
je třeba i nevědomě vnímají a prožívají při každé aktivitě. Stezka odvahy či táborová noční hlídka se
neobejde bez Překonání, společný úklid klubovny je prvním krůčkem k Pomoci i chápání Ideálu Příroda,
výlet do muzea spojuje Poznání i Paměť, umění přiznat vlastní chybu je jednou
z mnoha tváří Ideálu Pravda - prožitek toho všeho s kamarády je podstatou Ideálu Přátelství.

Základní kruhová stylizace loga Pionýra

znázorňuje planetu Zemi a vyjadřuje

demokratický princip rovnosti práv a povinností

členů Pionýra. Ve tvaru znaku je vidět

i stylizovaný list lípy. Vlaštovka je symbolem

štěstí a jara, počátku nového života. Směr letu

vzhůru znamená úsilí o naplnění Ideálů Pionýra,

pokrok a poznávání. Připomíná ptačí let, hravost

i lidský um a nápaditost. Zvýrazňuje, že pionýři

jsou tvořiví, bystří a odvážní. Skládání

papírových vlaštovek je tradiční hrou a soutěží.

Bílá spolu s červenou a modrou barvou národní

trikolóry zdůrazňuje i myšlenku vlastenectví

a občanství. Převažující bílá symbolizuje

pravdu, mír a naději.

Maskot je určen hlavně pro

děti, proto se vyskytuje na

tiskovinách právě pro ně,

dále jim dělá radost v podobě

plyšové hračky, přívěsků

a podobně. Pes symbolizuje

přátelství, je dětem věrným

průvodcem i ochráncem.

Pionýrský pes je navíc

oblečen v kroji s šátkem.



Struktura Pionýra

Pionýr

Krajská organizace

Pionýrská skupina

Oddíl

Volnočasový klub

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 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 je základní jednotkou Pionýra s právní

subjektivitou a vytváří podmínky pro činnost svých oddílů

a klubů, které registrovala.

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.

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 roce 2015 bylo v Plzeňském kraji registrováno celkem 2.415 členů, kteří se

zapojovali ve 29 skupinách, 95 oddílech (z toho jsou 2 oddíly registrovány přímo

pod krajskou organizací) a 17 volnočasových klubech (z toho 1 přímo pod krajskou

organizací).



Orgány Plzeňské krajské 

organizace 
Krajská rada Pionýra zasedala v tomto roce opět dvakrát. Poprvé 28.3. v Domažlicích, kde před

vlastním zasedáním proběhlo jednání Krajské konference o činnosti Pionýra. Druhé zasedání se
konalo 3.11. v Plzni, kde byl mj. schválen záměr založit Pionýrské centrum Plzeň. Vzhledem k
možné výpovědi nájmu současných kanceláří bude pravděpodobně potřeba sehnat jiné prostory,
v úvahu připadá i koupě nemovitosti.

Výkonný výbor se scházel pravidelně jednou měsíčně s výjimkou letních prázdnin ve složení Martin
Mlynářík (předseda krajské organizace), Jan Pangrác st. (1. místopředseda), Ivana Mochurová
(2. místopředsedkyně), Libuše Nejedlá (ekonomka), Petra Klímová, Magdaléna Zemanová a
Veronika Vaníčková.

Zasedání výkonného výboru se účastnili i členové Kontrolní komise Luboš Šmolík a Václav Johánek.
Kontrolní komise se stejně jako v uplynulých letech zaměřila především na roční uzávěrky
skupin. Při namátkových kontrolách nebylo zjištěno závažnější pochybení, jednotlivé skupiny se
při hospodaření řídí platnou legislativou a směrnicemi Pionýra.

Zastoupení na republikové úrovni
V České radě Pionýra zastupovali Plzeňský kraj Martin Mlynářík, Ivana Mochurová a Miroslava

Tolarová.

Ve Výkonném výboru Pionýra Ivana Mochurová a Miroslava Tolarová a v Kontrolní komisi Pionýra

Luboš Šmolík, Václav Johánek a Libuše Nejedlá.



Naše činnost

Rok 2015 se stal rokem velkých oslav, protože 
organizace Pionýr oslavila 25. výročí 
samostatného vzniku. Historie Pionýra se 
ale píše mnohem déle. Málokdo ví, že 
Pionýr v letech 1968 až 1970 již samostatný 
byl. Na tyto dva roky svobodného života (a 
nejen na ty) navazuje v roce 1990 
založením občanského sdružení Pionýr.

K tomuto výročí popřála Pionýru nejen řada 
patronů - známých osobností, kteří jsou 
nebo byli s organizací svázaní. Ti jsou 
všichni zapsáni ve Velké knize Pionýra, 
kde lze najít mnoho „narozeniových“ přání 
i dalších významných osobností, oddílů i 
jednotlivých členů.

Po celé republice také proběhla v období od 
17.dubna do 17.května téměř stovka 
Pětadvacítek – akcí motivovaných naším 
výročím. V plzeňském kraji se zapojilo 8 
skupin s 15 akcemi, např. pohádkovým 
lesem, různými výlety či výstavami.



V době pololetních prázdnin opět proběhla tradiční akce Ledová Praha, kterou se prolínala oslava 
hned dvojitá. Kromě již zmiňovaného 25.výročí Pionýra i 15.ročník samotné Ledové Prahy. 
Odměnou byla rekordní účast a to přes 14.000 účastníků.

Letošním 18. koncertem Děti dětem se také vinula připomínka 25 let Pionýra. Všichni vystupující 
na pódiu postupně skládali veliké svítící číslo 25 ze světelných trubic. Každý návštěvník 
koncertu navíc dostal tenkou světélkující trubičku, která se později stala součástí 
pestrobarevného hada, jenž propojil všechny v hledišti a ukázal tím, že pionýři drží zkrátka 
spolu.



Tentokrát se téměř 300 účastníků sešlo na Kamínkách, tedy pionýrské neformální vzdělávací akci, 

v Plzni. A samozřejmě se v pátek oslavovalo - jednak 25. narozeniny Pionýra a jednak fakt, že 

je letos hostitelské město Evropským hlavním městem kultury. A oslava to byla víc než důstojná 

- zatančili jsme si, nechyběly párty čepičky a také obrovský dort!



Zkrácený název pro Republikové setkání pionýrských oddílů je již vžitý RESET. Koná se
jednou za dva roky pokaždé na jiném místě České republiky. Setkání jsou různá, ale vždy je
tu jeden cíl – sejít se s dalšími kamarády z celého Pionýra, vyměnit si zkušenosti, společně
něco zažít. Letos se setkalo více než 1 000 pionýrů v Praze, z plzeňského kraje se účastnili
zástupci 13 pionýrských skupin. V kempu Džbán pro ně byl připraven bohatý program. V
sobotu mohli volit z pěti desítek aktivit, odpoledne se vypravit do Prahy plné pověstí a večer
na ně čekal koncert Kašpárka v rohlíku. Při příležitosti 25. výročí byla zapojena do RESETu i
široká veřejnost, a to právě do hry Praha plná pověstí. V cíli na Střeleckém ostrově si děti
mohly vyzkoušet různé tábornické dovednosti a podívat se na hudební vystoupení úspěšných
účastníků naší kulturně-umělecké soutěže Pionýrský Sedmikvítek.



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

průběhu celých prázdnin po celé republice. V plzeňském kraji se v roce 2015 konalo 48 letních

táborů (1 vodácký se nekonal z důvodu nízkého stavu vody). Stále více se uplatňují příměstské

tábory, kterých se v plzeňském kraji pod záštitou některých pionýrských skupiny koná stále

více.

Se správným výběrem letního tábora může rodičům pomoci celorepubliková propagační kampaň

Opravdu dobrý tábor.

Kromě letních táborů 4 pionýrské skupiny využily jarních prázdnin k uspořádání zimního tábora.

Osmero dobrého tábora:

1 Má kvalifikované vedení

2 Má zajímavý program

3 Je bezpečný

4 Je ve vhodných prostorách

5 Je zdravotně zabezpečen

6 Má dostatek informací pro všechny

7 Rozvíjí osobnost účastníka

8 Má důvěryhodného pořadatele

http://pionyr.cz/rodice/dobry-tabor/osmero/jedna
http://pionyr.cz/rodice/dobry-tabor/osmero/dva
http://pionyr.cz/rodice/dobry-tabor/osmero/tri
http://pionyr.cz/rodice/dobry-tabor/osmero/ctyri
http://pionyr.cz/rodice/dobry-tabor/osmero/pet
http://pionyr.cz/rodice/dobry-tabor/osmero/sest
http://pionyr.cz/rodice/dobry-tabor/osmero/sedm
http://pionyr.cz/rodice/dobry-tabor/osmero/osm


Pomoc

Jedinečnou příležitostí pro pionýrské kolektivy, jak přispět dobré
věci a vést své členy k hodnotám dobročinnosti a solidarity a
pionýrskému ideálu pomoci je účast na Květinovém dni. Je to asi
nejstarší, nejznámější a velmi prestižní sbírka Ligy proti rakovině
probíhající v ulicích měst a obcí po celé republice, při níž se
prodávají kvítky měsíčku lékařského s barevnou stužkou. V
plzeňském kraji se této akce zúčastnilo 16 pionýrských skupin,
které zvládly prodat téměř 12.000 ks květů za necelých 276.000,-
Kč.

Již čtvrtým rokem bylo možné se zapojit do projektu České rady
dětí a mládeže 72 hodin. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických
aktivit, kdy kdykoliv během těchto 72 hodin (8. – 11. října 2015) a
zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celé republice pustí do
aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Cílem
72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí
málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami
schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat
a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů
také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a
zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také
navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích.



Vzdělávání

Uvědomujeme si naši velkou zodpovědnost vůči dětem a jejich rodičům, proto je naším cílem 
aby před ně předstupovali co nejlépe připravení – kvalifikovaní lidé. Mezi hlavní priority 
Pionýra tak patří vzdělávání. Je držitelem pověření získaných od Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, která opravňují vzdělávat a vydávat rekvalifikační osvědčení o 
akreditovaných kurzech. Mimo to je v organizaci rozvinuta vnitřní vzdělávací soustava na 
sebe navazujícího vzdělávání, kterou zajišťují Pionýrská vzdělávací centra.

V tomto roce proběhlo celkem 7 kurzů, na kterých se podílelo 25 lektorů. Na jejich základě bylo 
vydáno 112 osvědčení.



Ocenění
Pionýr žije díky tisícům dobrovolníků. Vedou 

oddíly, pomáhají s hospodařením, pečují 
o zdraví dětí na táborech, scházejí se na 
jednáních… To všechno činí bez nároku na 
finanční ohodnocení ve svém volném 
čase. Odměnou jsou jim rozmanité 
zkušenosti, radost z dobře vykonané 
práce, přátelství i příležitost posouvat své 
hranice. Kromě toho má organizace 
systém vyznamenání, v jehož rámci byli 
oceněni tito dobrovolníci.

PS Tuláci Klatovy Lucie Adámková PS Šťáhlavy Denisa Brejchová

Nikola Bernasová Jan Bureš

Václav Brand ml. Václav Königsmark

Václav Brand st. Eliška Königsmarková

Kateřina Brandová Miroslava Königsmarková

Vlaďka Brandová David Kratochvíl

Renata Holá Josef Sutnar

Eliška Hronková Petra Vošahlíková

Jan Šašek Kateřina Zoubková

Pavel Šrámek PS Otava Sušice Josef Čuba

Magdaléna Zemanová Petra Dryková

Petr Zezula Vladimír Klíma

PS Mír Domažlice Miloslav Antoš Petra Klímová

Jana Antošová David Matoušek

Jakub Čech Pavel Špírek

Vladimír Čech Jana Špírková

Dagmar Čechová Pavla Špírková

Klára Čížková Milena Tomanová

Martina Grycová Josef Václ 

Zdena Kozová Jana Václová

Eva Králíková PS Čtyřlístek Anežka Karolyiová

Milan Myšička Lucie Mrvíková

Václav Troják Jan Pangrác

Martin Váchal Martin Pangrác

Jaroslava Váchalová Eliška Tomandlová

PS Homolka Luboš Šmolík PS Horní Bříza Jiří Calta

Zdeňka Ženíšková Michal Houška

PS Trojlístek Jiří Majer Radek Houška

         Strašice Jaroslava Majerová PS Hrádek Irena Červenková

Jan Sládek Jindřich Kalivoda

Petra Sládková Václav Lisý

Jindřiška Veselá Ladislav Mrázek

Josef Veselý Miroslava Mrázková

PSNepomuk Alena Březáková Josef Vaska

Miroslav Dvořák Vlasta Vasková

Václav Horník Zdeňka Vasková

Markéta Kašparová PS Hradec Danuše Heřmanová

Karel Kotiš Pavel Hlaváč

Stanislav Pokštefl Martin Mlynářík

Marie Svejkovská Magdaléna Svozilová

Monika Týmlová PS Dobřany Iva Fidlerová

Marie Vokurková Kateřina Mašátková

Jakub Vosyka Libuše Nejedlá

Ocenění k 25.výročí Pionýra



Vyznamenání udělená Plzeňskou krajskou organizací Pionýra

Prima kamarád Stužka hrdosti bronzová Lipový list stříbrný

Karolína Dardová PS Sušice František Lang PS Trojlístek Lucie Dardová PS Sušice

Kateřina Rendlová PS Sušice Michal Lang PS Trojlístek Štěpánka Balvínová Žáková PS Sušice

Kateřina Dardová PS Sušice Jana Sládková PS Trojlístek Lipový list bronzový

Dita Panušková PS Sušice Anna Paulová PS Trojlístek Jan Šašek PS Tuláci

J. Váchal PS Ptáčata František Balvín PS Sušice Lucie Janatová PS Sušice

Libor Votýpka PS Ptáčata Vítězslav Strejc PS Sušice Kateřina Čubová PS Sušice

Magdaléna Votýpková PS Ptáčata Alžběta Nelešovská PS Sušice Léta věrnosti zlatá

Tereza Milfortová PS Ptáčata Luisa Horejšová PS Sušice Pavel Špírek PS Sušice

Daniel Motyčák PS Ptáčata Nikola Kupcová PS Sušice Petra Klímová PS Sušice

Tomáš Vrňák PS Ptáčata Eleonora Kašáková PS Sušice Léta věrnosti stříbrná

Ondřej Tauer PS Ptáčata Dominik Kašák PS Sušice Zdeněk Hula PS Safír

Michaela Podskalská PS Ptáčata Veronika Sopková PS Sušice Léta věrnosti bronzová

Nikola Podskalská PS Ptáčata Daniel Halama PS Sušice Josef Čuba PS Sušice

Aleš Novosad PS Ptáčata Veronika Pádecká PS Sušice Prima parta

Simona Novosadová PS Ptáčata Karolína Tittlová PS Sušice Oddíl Delfíni PS Sušice

Stužka hrdosti stříbrná Lipový kvítek stříbrný Prima rodina

Jakub Holman PS Sušice Veronika Spoustová PS Trojlístek rodina Balvínova PS Sušice

Tomáš Balvín PS Sušice Adéla Spoustová PS Trojlístek rodina Dardova PS Sušice

Filip Rendl PS Sušice Lipový kvítek bronzový

Miroslav Holman PS Sušice Eva Ludvíková PS Trojlístek

Jan Rendl PS Sušice Eduard Hubl PS Trojlístek

Klára Kaderová PS Sušice Filip Majer PS Trojlístek

Lucie Plojharová PS Sušice Lenka Hálková PS Ptáčata

Adam Lán PS Trojlístek Michaela Vejdělková PS Sušice

Petr Sládek PS Trojlístek Michaela Touchová PS Sušice



Tento rok se uskutečnil druhý ročník společného 3letého projektu Plzeňského kraje a Plzeňské krajské organizace
Pionýra „Víc pro děti než pro sebe“, jehož cílem je podpořit dobrovolnickou práci s dětmi a mládeží a zvýšit
její celospolečenskou prestiž.

Kandidáty hodnotila komise zástupců Plzeňského kraje a Pionýra. Ta vybrala z nominovaných čtyři osoby, které si na
krajském úřadě převzaly nejen děkovný list, ale také finanční odměnu a poukázku do knihkupectví
Kanzelsberger v hodnotě 1 000 korun. Slavnostního předání ocenění třem vybraným „dobrovolníkům“ se
zúčastnil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs, radní Jaroslav Šobr a předseda Plzeňské krajské organizace
Pionýra Martin Mlynářík.

V kategorii Vedoucí oddílu sdružení dětí a mládeže byl oceněn Václav Brand, v kategorii Trenér
dětského/mládežnického sportovního oddílu byla oceněna Věra Jordánovová, v kategorii Vedoucí kroužku
Domova dětí a mládeže byla oceněna Štěpánka Balvínová Žáková a v kategorii Dobrovolník navštěvující dětská
oddělení nemocnic, spolupracující s dětskými domovy apod. byla oceněna Marie Kopečná.



Ekonomika

K čemu vytvářet širokou nabídku 
činnosti, pokud by byla dětem 
a mládeži cenově nedostupná? 
I když jsou nejvýznamnějším 
zdrojem našich příjmů příspěvky 
od členů (roční či na akce) 
pomáhá nám významným 
způsobem stát. Zajištění 
příležitosti pro každého by bez 
dotačních programů 
připravovaných různými stupni 
státní správy a samosprávy nebylo 
možné. Důvěryhodné nakládání 
s prostředky státu, dětí a jejich 
rodičů se pak nemůže obejít bez 
pečlivého hospodaření s každým 
i sebemenším příspěvkem. 










