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Slovo předsedy 
 

Rok 2017 začal především pro pracovníky kanceláře zabydlením se v novém sídle, 
kam se kancelář Plzeňské krajské organizace koncem roku 2016 přestěhovala. 
Zvykání na nové prostory bylo pomalé, ale nakonec jsme si všichni zvykli. Po 
několika letech, kdy jsme již od jarních měsíců připravovali velké akce jako 
konference o činnosti Pionýra, oslavy 25 let Pionýra, Výroční zasedání Pionýra, měly 
pionýrské skupiny více času se věnovat především své činnosti. Mnozí tento „volný 
rok“ uvítali, jelikož zmíněné akce, které vedou k rozvoji Pionýra jako celku, 
vyžadovaly spousty sil a především času, který musel být v některých případech 
využit i na úkor schůzek a akcí pro děti. 

Těší mne, že se stále konají krajské akce, i když v menším rozsahu než by se na náš 
kraj slušelo. Hned z kraje roku se daří pořádat krajské kolo v Ringu a v Uzlařské 
regatě v Horní Bříze, které je otevřené i pro veřejnost a mimo několika skupin z 
kraje, se akce účastní i další spolky. Na jaře vyzkoušely děti své dovednosti a 
znalosti na Krajském kole pionýrské stezky v Hrádku. V roce 2017 se nám podařilo, 
i díky dotacím z Plzeňského kraje, uspořádat neobvyklé krajské kolo Pionýrského 
Sedmikvítku v rukodělné činnosti. Účastníci z několika pionýrských skupin se sešli 
na Zelené Lhotě, kde měli za úkol vyzkoušet několik druhů různých technik a na 
závěr vytvořit společné dílo. Akce byla velice úspěšná a výherní práce jsme zaslali 
i do republikového finále. 

Téměř na každé pionýrské skupině každým rokem dospívá několik dětí, které se 
chtějí stát instruktory. Proto pro ně bylo připraveno několik kurzů instruktorů v 
různých částech kraje, pro vedoucí pak kvalifikace oddílových vedoucích a školení 
hospodářů. 

Samozřejmostí je i účast na republikových akcích. V loňském roce jsme se tradičně 
zúčastnili Kamínek v Jihlavě. Přes celou republiku se vydaly 2 autobusy na 
Republikové setkání do Ostravy a mimo to jelo několik skupin samostatně vlakem. 
I když jsme to na RESET měli nejdál, účast z našeho kraje byla hojná. 

Chtěl bych poděkovat všem skupinám, které se snaží nabídnout dětem ve svém 
okolí dostatečně pestrý program. Zvláštní poděkování patří všem funkcionářům, 
kteří mimo práci s dětmi věnují svůj čas i dalším činnostem mimo skupinu, ať už 
pro kontrolní komisi či VV KOP nebo na jiné úrovni v Pionýru. 

Velké poděkování za podporu patří i Plzeňskému kraji, který finančně podporuje 
činnost jak jednotlivých skupin tak i krajské organizace Pionýra. 

 

Martin Mlynářík 

Předseda PLKOP 

 
 
 



Pionýr 
 

Pojem „pionýr“ pochází z francouzštiny. Prapůvodně označoval vojenské sapéry, 
později první osadníky na nových územích. Obecně znamená být průkopníkem, 
snažit se poznávat nepoznané, hledat nové cesty, posouvat hranice. Dnes se často 
používá například pro autory vědeckých objevů či hybatele pokroku v dalších 
oblastech. Pionýr je spolek, který se věnuje výchovné práci s dětmi a mládeží ve 
volném čase a hlásí se k Úmluvě o právech dítěte a Listině práv a svobod. Klade 
důraz na výchovu (s dětmi si nejen hrajeme, ale hrou i vychováváme), otevřenost 
(většina akcí, včetně letních táborů, je otevřená veřejnosti), rozmanitost (oddíly 
rozhodují o zaměření i konkrétní náplni své činnosti), nezávislost (nemáme přímé 
vazby na politické strany, církve, ani politické či náboženské ideologie)  
a koedukovanost (činnost v Pionýru je společná pro kluky i holky). 

Svou činností se snaží vychovávat slušného aktivního člověka. Vodítkem pro tuto 
činnost jsou Ideály Pionýra. Sice poněkud abstraktní pojmy, ale předávané dětem 
srozumitelně, formou her a nejlépe osobním příkladem. Našich 7P jsou Překonání, 
Pomoc, Přátelství, Příroda, Poznání, Paměť a Pravda. 

Znakem organizace je vlaštovka mířící vzhůru v národních barvách. Logem je 
pionýrský pes doprovázející nás na mnoha akcích v nejrůznějších podobách. 

O dění ve spolku informuje měsíčně časopis Mozaika. Dají se tu najít třeba náměty 
pro šikovné ručičky nebo toulavé boty, informace ke vzdělávaní a výchově, zprávy 
z jesdnotlivých skupin i nejnovější informace z ústředí a dalších orgánů Pionýra. 

 

 

 

 
 



Struktura Pionýra 

 

Pionýr – Spolupráci s Českou radou dětí a mládeže a ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy zajišťuje hlavně Česká rada Pionýra. Nejen na organizaci 
celorepublikových akcí se podílí Výkonný výbor Pionýra a Kontrolní komise Pionýra 
kontroluje nejen účetní závěrky a hospodaření jednotlivých krajských organizací. 

   Krajská organizace – Činnost jednostlivých pionýrských skupin kooperuje krajská 
organizace pomocí Krajské rady pionýra, která má na pomoc Výkonný výbor a 
Kontrolní komisi na krajské úrovni. 

      Pionýrská skupina – Základní jednotkou organizace s právní subjektivitou je 
právě pionýrská skupina. Zajišťuje činnost svých oddílů nebo volnočasových klubů. 

         Oddíl – Zajišťuje pravidelnou činnost pro registrované členy. 

         Volnočasový klub – Zajišťuje nepravidelnou činnost i pro neregistrované členy. 

 

V roce 2017 bylo v Plzeňském kraji registrováno 29 Pionýrských skupin s 96 oddíly 
a 17 volnočasovými kluby, z toho 2 oddíly a 1 volnočasový klub přímo pod Krajskou 
organizací. V nich svůj volný čas trávilo celkem 2.476 členů. 



Orgány Plzeňské krajské organizace 
 

Nejvyšším orgánem krajské organizace je Krajská rada. V Plzeňském kraji má 
91 mandátů zástupců jednotlivých pionýrských skupin. 

V sobotu 25. 3. 2017 se Krajská rada sešla v Hrádku u Rokycan. Byla zde 
schválena účetní závěrka za rok 2016 a rozpočet na rok 2017, přednesena 
zpráva KKK PlKOP, informace o registraci 2017 a informace o změně sídla. 
Dále byli členové krajské rady informováni o průběhu vzdělávání. Delegáti 
pionýrských skupin schválili zrušení PC, které bylo původně založeno pro 
případné čerpání úvěru České spořitelny. Vzhledem k přestěhování kanceláří 
krajské organizace do nových prostor, se tak stalo nepotřebným. Byla zde i 
vznesena žádost o hledání nových členů výkonného výboru a správce 
webových stránek. 

Druhá schůze Krajské rady proběhla 21. 11. 2017 v Centru Radovánek v Plzni, 
Pallově ulici. Zazněly zde informace o vzdělávání, zpráva Krajské kontrolní 
komise a byl schválen návrh rozpočtu na rok 2018. 

Výkonný výbor plzeňské krajské organizace se v tomto roce sešel celkem 8x, 
aby plnil úkoly plynoucí z Krajských rad a potřeb celé organizace. Kromě 
předsedy Martina Mlynáříka, místopředsedů Ivany Mochurové a Jana Pangráce 
a ekonoma Libuše Nejedlé je součástí ještě Petra Klímová a Veronika 
Vaníčková. 

Předsedou Krajské kontrolní komise je Luboš Šmolík, dalšími členy potom Jiří 
Calta, Jan Šašek, Alena Burianová a Milan Rak. 10. 10. 2017 se konalo 
zasedání krajské kontrolní komise ke kontrole hospodaření letních táborů. 

 

 
 

 
Zastoupení na republikové úrovni 

 
Zástupci za Plzeňský kraj do České rady Pionýra byli již tradičně zvoleni 
Martin Mlynářík, Ivana Mochurová a Mirosla Tolarová. 

 
Na výročním zasedání Pionýra byli zvoleni zástupci z našeho kraje Jan Šašek 
z PS Tuláci Klatovy do výkonného výboru České rady Pionýra  a Milan Rak z PS 



Nepomuk do Kontrolní komise České rady Pionýra. 
Naše činnost 

 
Na všech pionýrských skupinách, ve všech oddílech probíhá základní 
činnost naší organizace. Různorodé lokální akce jako například 
čarodějnice, jarmarky, bály, karnevaly, máje, pohádkové lesy, kuličkiády, 
drakiády, halloween, mikuláš, silvestry, závody, stezky, setkání, výlety, 
víkendovky, puťáky, přespání a mnoho, mnoho dalších jsou často i 
otevřené široké veřejnosti. 

Stejně tak i krajské akce nejsou pořádány jen pro naše členy. 14. 1. se  
Uzlařská regaty a turnaje v Ringu pořádané PS Horní Bříza účastnilo 125 
soutěžících, hlavně pionýrů a hasičů. Pionýrské stezky, kterou 
každoročně organizuje PS Hrádek, se 22. 4. zúčastnilo 68 závodníků ze 
3 pionýrských skupin. 

 



 

 

 

Ledová Praha se tento rok konala opět ve spolupráci s nadací Dětem 3. 
tisíciletí v době pololetních prázdnin 3. - 5. února. 17.ročník se jako 
vždy stal pro mnoho dětí příležitostí k návštěvě historických, kulturních 
i přírodovědných pamětihodností a institucí našeho hlavního města. V 
sobotu 4. 2. se všichni návstěvníci sešli na Koncertu Děti dětem. Letošní 
20. ročník sice trochu více připomínal narozeninovou oslavu se 
vzpomínkami na předchozí koncerty, hlavními postavami programu byli 
ale i letos úspěšní účastníci otevřené kulturní soutěže Pionýrský 
Sedmikvítek, kteří na pódiu předváděli své hudební a taneční umění. V 
plně obsazeném Společenském sále Kongresového centra Praha je 
potleskem odměňovalo dvanáct stovek diváků, především dětí. Záštitu 
akci i koncertu dal Jan Hamáček, předseda Poslanecké směnovny 
Parlamentu ČR, Kateřina Valachová, ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy a Petr Dolínek, náměstek primátorky hlavního města Prahy. 



 

 

 

Kamínka jsou tradiční vzdělávací akce, na které se scházíme, aby nám 
bylo teplo a příjemně. Je to místo, kde se ohřejeme pozitivní, 
usměvavou náladou a kamarádskými vztahy. Místo, kde se něčemu 
novému naučíme, dozvíme, vyzkoušíme nebo něco nového předáme 
jiným pionýrům. Místo, kde je nám prima a kam se rádi každým rokem 
vracíme! Kamínka V Jihlavě si nenechalo ujít mnoho dobrovolníků. 



 

16.ročník Republikové setkání proběhl 9. - 11. června poprvé v 
Moravskoslezském kraji. Každý účastník si mohl objednat účastnické 
triko. K návštěvě zvala nejen místní zoo, Svět techniky, důl Michal, 
Dinopark, vyhlídka ostravské Nové radnice, prohlídka Landeku s 
fáráním do dolu a mnoho dalších. Původně plánovaný pionýrský vlak, 
který by svezl účastníky z celé republiky. Bohužel se nepodařilo sehnat 
dopravce. Součástí programu se stalo i finále dětské Porty a setkání 
pionýrských psů. 

 

Největší akcí jednotlivých pionýrských skupin jsou určitě tábory. A to 
nejen letní, ale i zimní, pořádané v době jarních prázdnin. Zimních se 
konalo v Plzeňském kraji 5. Těch letních bylo naplánováno 49. Konalo se 
jich nakonec 47, protože 2 byly z důvodu nedostatku dětí zrušeny. 1 byl 
navíc uzavřen krajskou hygienickou stanicí pro ohniskovou infekci. 



Většina táborů je zanesena na webu www.dobratabor.cz, což je  
informační servis přinášející nejen aktuální nabídku pionýrských  táborů 
ale také dostatek všeobecných informací, které pomohou rodičům při 
výběru a orientaci v široké nabídce táborových aktivit v České republice. 
Například v Domažlicích se pak v rámci akce „Město dětem“ prezentují 
se svou činností  a nabídkou táborů rovnou 4 pionýrské skupiny – PS Mír 
Domažlice, PS Ptáčata, PS Čtyřlístek Domažlice a PS Jitřenka Kdyně. 

 

 

http://www.dobratabor.cz/


Novinkou se tento rok stal Víkend věrných pořádaný 13. - 15. 10. na 
Zelené Lhotě. Hlavní myšlenkou byla pro zasloužilé dobrovolníky 
odměna společně stráveným příjemným časem a předávání inspirace a 
zkušeností.  Zájem sice nebyl velký, ale záměru se nevzdáváme. 

Sice tradiční akcí, ale v novém kabátě,  bylo krajské kolo výtvarného a 
rukodělného Sedmikvítku. Na táborovou základnu PS Jitřenky Kdyně v 
Zelené Lhotě se 10. - 12. listopadu sjelo celkem 33 dětí z 5 pionýrských 

skupin – PS Jitřenka Kdyně, PS Dobřany, PS Kolo Kolověč, PS Tuláci 
Klatovy a PS Trojlístek Strašice a oddíl Mikulka. Účastníci byli rozděleni 
do 4 kategorií a celým víkendem je provázelo téma „Máme rádi zvířata“. 
Porota měla těžký úkol vybrat v každé kategoriia a v každém zadání 3 
nejlepší díla, která si vysloužila drobné odměny. Celé týmy si odvezly 
ještě další materiál na práci v oddíle za společné práce. Nejlepší výrobky 
byly zaslány do republikového kola Sedmikvítku. 



 

 

Pomoc 

Jedním z pionýrských Ideálů je i pomoc. Praktickým příkladem je 
zapojení organizace na Českém dni proti rakovině, který se pravidelně 
koná již od roku 1996. Cílem sbírky je prostřednictvím rozdávaných 
letáčků přinést informace o prevenci rakoviny široké veřejnosti a za 
prodej kvítků měsíčku lékařského získat prostředky na nádorovou 
prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu 
onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center. Letošní 
21.ročník připadl na 10. květen a měsíčky s tmavomodrou stuhou 
přinesly rekordní vybranou částku 18.480.000 Kč na prevenci 
nádorových onemocnění hlavy a krku. Z plzeňského kraje se zapojilo 
14 pionýrských skupin, které prodaly 6.722 kvítků celkem za 159.146,- 
Kč. Nejúspěšnější byla tento rok PS Prácheň Horažďovice. 
 



Pátým rokem se nejen pionýři mohli zapojit do dalšího celorepublikového projektu 
72 hodin pořádaného Českou radou dětí a mládeže. Jedná se o 3 dny plné 
dobrovolnických aktivit, které pomohou druhým, přírodě nebo jejich okolí. Cílem 
projektu je zapojit od čtvrtka 12. října od 12:00 do neděle 15. října do 12:00 hodin 
co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho. 
Přesvědčit je, že jsou sami schopni změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je 
spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Častokrát i posílit vztahy v místních 
komunitách, navázat partnerství s místními obecnými a městskými úřady a 
radnicemi a podnikateli v obcích. 

 

Od roku 2001 probíhá v Pionýru iniciativa Zdravá pionýrská krev, jejímž cílem je 
nacházet mezi našimi dobrovolníky nové dárce, kteří se budou na transfúzní stanice 
vracet dlouhodobě. Dárci mohou čerpat nejrůznější výhody, přesto jich podle 
Českého červeného kříže chybí v tuzemsku až 150 tisíc. V praxi to pak znamená, 
že pro nemocné není dostatek transfúzí. Členství v registru by přitom mělo být 
pro lidi naprostou samozřejmostí. Každý totiž transfúzi potřebuje v průměru až 
5krát za život. 

Vzdělávání 
 
Vzdělávat se nesnažíme jen děti, ale snažíme se rozvíjet všichni. 
Základní potřebné vzdělání v našem kraji zajišťuje Pionýrské vzdělávací 
centrum při Plzeňské krajské organizaci, které má na starosti Dagmar 
Čechová. Ta podle požadavků a potřeb pionýrských skupin plánuje, 
schvaluje a kontroluje jednotlivé kurzy pro jednotlivé kvalifikace, 
stejně tak i lektorský sbor. V roce 2017 proběhlo celkem 9 kurzů a 2 
rozšiřující semináře, z nichž vzešlo celkem 161 proškolených 
dobrovolníků. 
 
V srpnovém týdnu 13. - 18. 8. se již po páté sjely hlavně ženy ze všech 



koutů republiky na táborovou základnu PS Jitřenky Kdyně v Zelené Lhotě. 
Čekala je tu Letní táborová škola plná tvoření, vyrábění, výměny 
zkušeností a námětů na různé rukodělné techniky. Mnoho z nich se na 
chvíli stalo i lektorkami. Celou akci tradičně zajišťuje Ivanka Mochurová. 
 

 



Ocenění 
 

A protože dobrovolná práce nejen s dětmi je sice krásná, ale kolikrát i 
namáhavá a složitá, i v naší organizaci existuje mnoho možností, jak 
vyjádřit, že si jí umíme vážit a ocenit. 
 
V samotné Plzeňské krajské organizaci Pionýr se oceněními příliš 
nehýřilo. Ocenění Prima kamarád získali z PS Dobřany Adriana Kaslová, 
Anna Kubešová a Lukáš Gittler, ze stejné skupiny byla ještě oceněna 
Kristýna Tichotová bronzovou Stužkou hrdosti. 
 
9. listopadu udělovala dobrovolnická regionální agentura DoRA ceny 
Křesadlo pro dobrovolníky z regionu pod záštitou hejtmana Plzeňského 
kraje Josefa Bernarda a starosty Městského obvodu Plzeň 1 Miroslava 
Brabce. Ze 30 nominací ocenila porota 3 hlavní ceny Křesadlo a 2 
Zvláštní ceny poroty za dobrovolnické aktivity. Cena je udělována 
dobrovolníkům v jakékoliv oblasti činností, kde pomáhají dlouhodobě 
lidem nebo svému okolí. Jednu z hlavních cen získala Věra Řežábová, 
která mimo jiné vede oddíl Mikulka při Plzeňské krajské organizaci. 

 
30. listopadu proběhlo udílení ocenění pro zástupce veřejné správy a 
podnikatele působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní 
práce s dětmi a mládeží. Česká rada dětí a mládeže udílí každoročně 5 
těchto cen během slavnostního večera, tentokrát konaného v prostorách 



Pražské křižovatky. Ocenění přebírali Cenu přístav z rukou Vlastislava 
Tomana, Ivana Makáska, Otakara Leiského, Heleny Ilnetové a symbolicky 
Jiřího Navrátila. Z našich řad cenu získala Vlasta Vasková. 



Ekonomika 



 
 



 



 
 
 
 
 
 
 

 


