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Rok 2016 se nesl především v duchu příprav IX. výročního zasedání Pionýra. Již od jarní oblastní porady, kdy se
projednávaly první návrhy pro změnu Stanov, až po očekávaný den 12. listopadu. Během této doby bylo
zapotřebí nejen dořešit jednotlivé úpravy Stanov, vyřešit nové a nové připomínky, ale především bylo důležité
najít vhodné delegáty do volených funkcí Pionýra. Děkuji Miroslavě Tolarové a Ivaně Mochurové za zastupování
naší KOP ve Výkonném výboru ČRP. Nově zvolenému členu Janu Šaškovi přejeme spoustu úspěchů ve funkčním
období. Poděkování patří také Libuši Nejedlé, Luboši Šmolíkovi a Václavu Johánkovi, kteří odvedli
v Kontrolní komisi Pionýra mnoho práce. I v této komisi má naše KOP v dalším volebním období zastoupení,
i Milanu Rakovi přejeme mnoho úspěchů.

Mimo přípravu VZP se samozřejmě nesmí zapomínat ani na další akce. Již mezi tradiční úspěšné akce pořádané
naší KOP patřily i v roce 2016 Turnaj v Ringu a Uzlařská regata, krajské kolo Pionýrské stezky, krajské kolo
Sedmikvítku (rukodělné činnosti). Již podruhé jsme se stali pořadatelem republikového finále Pionýrského
sedmikvítku v oblasti Clona.

Zapomínat nesmíme ani na instruktory a vedoucí. Opět se podařilo uskutečnit několik základních školení, ale
také školení pro funkcionáře, či například seminář pro zdravotníky. V hojném počtu jsme se zúčastnili
i vzdělávací akce Kamínka, která se konala takřka na druhém konci republiky a to v Brně.

V roce 2016 čekalo kancelář KOP i stěhování. Byli jsme nuceni opustit prostory v ulici Na Jíkalce a hledat
prostory nové. Nakonec jsme vybrali kancelářské prostory v Dítětově ulici a doufáme, že i sem si najde cestu
nejeden Pionýr.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem pionýrským skupinám, které svojí činností přispívají k dobrému chodu
KOP. Děkuji všem vedoucím, instruktorům a dalším dobrovolníkům, kteří na skupinách pracují a přeji jim i do
dalších let mnoho nadšení a spousty nových inspirací v jejich práci.

Ing. Martin Mlynářík 



Pionýr je dle definice 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.
V tomto roce jsme se stali nestátní neziskovou organizací akreditovanou
ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Prostě jsme lidé, kteří dobrovolně ve svém volném čase tráví čas s dětmi
a snaží se smysluplně vyplnit jejich volný čas a i je něco naučit.
Ctíme ideály Pionýra, které se snažíme sami dodržovat a vštípit je dětem
formou her a zábavy.
Nápomocný je nám často náš maskot – kamarád pionýrský pes.

• Překonání

• Pomoc

• Příroda

• Poznání

• Paměť

• Pravda

• Přátelství



17. prosince 2016 předala ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové
zástupcům třinácti spolků dětí a mládeže
dekrety potvrzující získání čestného titulu
„Nestátní nezisková organizace uznaná
MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“. Mají
platnost od 1. ledna 2016 na příštích pět let.
Pionýr získává tento titul již počtvrté
a rozhodně to není jen formalita. Počet
uznaných organizací se radikálně snížil
a těchto 13 oceněných má na pět roků
zajištěn partnerský vztah s ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
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Nejvyšším orgánem je Česká rada Pionýra, která 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. Dalšími orgány jsou výkonný výbor,
kontrolní komise a volení funkcionáři – předseda, místopředseda a hospodář.

Pobočnými spolky jsou krajské organizace, které kooperují činnost registrovaných skupin v daném kraji.
Jejich orgány jsou krajská rada, výkonný výbor, kontrolní komise a volení funkcionáři, podobně jako
u samotného Pionýra.

Pionýrská skupina je základní jednotkou Pionýra s právní subjektivitou a vytváří podmínky pro činnost
svých oddílů a klubů.

Pionýrský oddíl a volnočasový klub je pak už základní organizační jednotkou, kde pracujeme přímo
s dětmi. Jejich činnost je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí právě i samotné děti.
Rozdíl mezi oddílem a volnočasovým klubem je v pravidelnosti činnosti. Oddíl se schází minimálně
jednou týdně většinou se stálými členy. Kdežto volnočasový klub zajišťuje nepravidelnou výchovnou
činnost jak pro své stálé členy, tak pro širokou veřejnost, bez nutnosti registrace ve sdružení.

V roce 2016 bylo v Plzeňském kraji registrováno
celkem 2 393 členů, kteří se zapojovali ve 29
skupinách, 94 oddílech (z toho jsou 2 oddíly
registrovány přímo pod krajskou organizací) a 16
volnočasových klubech (z toho 1 přímo pod krajskou
organizací).



Poprvé se v tomto roce Krajská rada Pionýra sešla 27. 2. v Plzni v Černicích. V první části zasedání se udělovala
příležitostná ocenění za práci ve sdružení. Pak se už probírala klasická témata, jako připravované akce a vzdělávací
semináře. Zazněly i informace o vyhlášených dotacích krajského úřadu Plzeňského kraje.

Druhé zasedání Krajské rady proběhlo 15. 11. na krajském úřadě v Plzni. Tentokrát byla hlavní informace
o chystaném stěhování kanceláře krajské organizace do nových prostor a žádost o ukončení funkce člena
výkonného výboru k 31. 10. 2016 Magdy Zemanové a žádost o ukončení funkce krajské kontrolní komise
k 31. 12. 2016 Václava Johánka. Těmto žádostem bylo vyhověno.

Výkonný výbor jednal v roce 2016 sedmkrát a to v sestavě Martin Mlynářík (předseda krajské organizace), Jan
Pangrác st. (1. místopředseda), Ivana Mochurová (2. místopředsedkyně), Libuše Nejedlá (ekonom), Petra Klímová,
Magdaléna Zemanová a Veronika Vaníčková.

Zasedání výkonného výboru se účastnili i členové kontrolní komise Luboš Šmolík a Václav Johánek. Kontrolní
komise provedla v průběhu roku 7 kontrol činnosti pionýrských skupin, kde neshledala žádné závady.

V České radě Pionýra zastupovali Plzeňský kraj opět 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.



Hlavní činnost se odehrává téměř každý den přímo v oddílech – na schůzkách, výletech,
víkendovkách, přespáních a mnoha dalších akcích. Téměř každá skupina pořádá své
pravidelné akce nejen pro své registrované členy, ale často i pro širokou veřejnost ve svém
okolí.

Velkou odměnou pro pionýry jsou republikové akce, na které se často těšíme celý rok (či dva),
jako např. setkání. Akce nepořádáme jen pro děti, ale i pro dospělé. Tam je často vidět,že
stále si i sami rádi hrajeme.



Ve dnech 29. až 31. ledna v době pololetních prázdnin jsme se mohli zúčastnit největší

tradiční otevřené akce Pionýra a nadace Dětem 3.tisíciletí - Ledové Prahy. Letošní
16.ročník byl, co se týče účasti, rekordní. Přijelo na ni bezmála 15 000 dětí i dospělých nejen z
Pionýra, ale i z jiných spolků, školních tříd, dětských domovů i rodin s dětmi. Všichni měli
možnost navštívit zdarma nebo s velkou slevou přes 40 pražských muzeí, historických
památek a dalších zajímavostí a pamětihodností. V nabídce bylo možné najít tradiční, i když
stále atraktivní místa, jako jsou expozice Národního muzea, Pražský hrad, Muzeum Policie
ČR, ale i ta novější, jako je Muzeum Karla Zemana, muzeum čokolády (Choco-Story),
Zrcadlový labyrint a kaleidoskopické kino. Úplnými novinkami tohoto ročníku byla Síň slávy
českého fotbalu a Síň slávy českého hokeje. Na řadě míst byly přichystány doprovodné
programy, například v Poštovním muzeu probíhala výstava dětských knih, v Muzeu
pražských pověstí a strašidel byly připraveny tematické vycházky, účastníci „Ledovky“ mohli
navštívit i Divadlo Za plotem a v něm finále dvou soutěží Pionýrského Sedmikvítku – Dětské
Porty a Melodie.



V sobotu 30. ledna 2016 se v pražském Kongresovém centru sešla více než tisícovka dětí na

tradičním koncertu Děti dětem, který souvisí s Ledovou Prahou, přesto že koncert se konal již
podevatenácté. Jako každý rok zaplnily děti jeviště i hlediště a večer plný hudby a tance mohl začít!
Mladí umělci na pódiu jsou vždy úspěšní soutěžící z hudebních a tanečních kategorií soutěže
Pionýrský Sedmikvítek. A stejně jako tato soutěž, která zahrnuje mnoho oblastí umění a kultury,
byl pestrý i program koncertu. Moderátorkou celého galavečera i závěrečným profesionálním
hostem byla tento rok Jana Rychterová.

Putovní pohár předsedy vlády České republiky za dlouhodobý přínos pro rozvoj práce s dětmi
v oblasti kultury pro rok 2016 z rukou náměstkyně vedoucího Úřadu vlády Miluše Tvrzské převzalo
z našeho kraje Středisko volného času Radovánek Plzeň za vítězství v kategorii Dětská Porta.

Koncert Děti dětem je tradičním vyvrcholením a přehlídkou vybraných vystoupení Pionýrského
Sedmikvítku – otevřené kulturně-umělecké soutěže, které se každoročně účastní několik tisíc dětí.
Mezi soutěžními oblastmi (Hudba, Divadlo, Tanec, Dětská Porta, ProRock, Rukodělná činnost
a výtvarné práce, Clona – film, foto, video, Folklórní tanec a Literatura) si každý může najít tu svou,
ve které se chce poměřit s vrstevníky.



Pionýrští vedoucí a instruktoři ze všech
krajů se o víkendu 8. až 10. dubna zúčastnili

zábavně vzdělávací akce Kamínka.
Tentokrát si vyměňovali zkušenosti, čerpali
nové informace i jen „dobíjeli baterky“
v Brně. Pro účastníky byla připravena řada
diskuzí, seminářů i praktických ukázek
činnosti v dílnách.

Na zahájení přivítala dvě stovky účastníků
ohnivá show – vystoupení skupiny Inflamus.
Mezi lektory se objevili i odborníci z jiných
organizací - z Turistických oddílů mládeže
nebo z České tábornické unie.



Už od února se každý rok začínají pomalu chystat letní tábory. V průběhu hlavních
prázdnin se po celé republice chystají tábory s nejrůznějším zaměřením, s různým
zázemím. Velká dobrodružství na nich zažívají malí i velcí, pionýři i neregistrovaní pod
dohledem proškolených dobrovolníků.

V Plzeňském kraji se v roce 2016 konalo 47 letních táborů, z toho 6 příměstských.

Kromě letních táborů 5 pionýrských skupin využilo 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



V sobotu 12. listopadu 2016 se v Pardubicích sešlo přes dvě
stě zástupců pobočných spolků Pionýra – zvolených

delegátů IX. výročního zasedání Pionýra. Jejich cílem

bylo společnými rozhodnutími určit směr našeho spolku na
příští roky a také zvolit, kdo obsadí funkce v orgánech na
centrální úrovni organizace.

Schvalování upravených stanov Pionýra proběhlo
v poklidu. Zato volby do orgánů Pionýra vzbuzovaly velké
emoce. Jako obvykle byla předmětem diskuze nejen jména
kandidátů, ale také procedura, která se pro jejich volbu
použije (tedy například, zda budeme volit veřejně či tajně)
a také délka funkčního období – nakonec měla největší
podporu nejdelší možná varianta, pět let.

Předsedou Pionýra tak byl zvolený jediný kandidát Martin
Bělohlávek. 1. místopředsedkyní se stala Darina
Zdráhalová, 2.místopředsedkyní a zároveň ekonomem
Kateřina Brejchová. Ve Výkonném výboru zasednou
Ludmila Kočí, Zuzana Krausová, Vendula Nejedlá, Jaroslav
Novák, Martin Palička, Dušan Pěchota, Kateřina Součková
a Jan Šašek. V Kontrolní komisi doplní předsedkyni
Kontrolní komise Marcelu Hrdličkovou a místopředsedu
Karla Weila Daniela Janáčková, Miroslav Maršálek a Milan
Rak. Rozhodčí komisi bude předsedat Petr Sádovský
a spolupracovat bude s Martinem Dobčákem
(místopředseda), Jakube Kořínkem, Lee Loudou a Janem
Škampou.



Setkání pionýrů se koná každý rok, jen se

střídá republikové a krajská setkání. To
plzeňské se ve dnech 16. – 18. září tento rok
uspořádalo trošku netradičně v druhé
polovině roku. Snad i proto se v kempu
Nové Městečko u Sušice sešlo přibližně 90
účastníků „jen“ ze 3 pionýrských skupin – PS
Ptáčata Domažlice, PS Prácheň
Horažďovice a PS Otava Sušice. I přes
nepřízeň počasí nebyl čas na nudu. V pátek
předvedl své ohňové vystoupení VK Avalon.
V sobotní dopoledne se vyjelo na výlety do
sklárny Annín, kde si zájemci vyzkoušeli
broušení skla, nebo do kostice na Mouřenci.
Odpoledne uplynulo při rukodělných
dílničkách. Na závěr dne všechny čekala
ještě noční hra. Neděli pak před
vyhodnocením akce vyplnily drobné hry,
např. hledání mincí.

Rozhodně to byl příjemně strávený víkend
a účastníky budou hřát krásné vzpomínky.



Mezi další tradiční krajské akce patří Uzlařská regata a turnaj v ringu pořádané PS Horní
Bříza, krajské kolo Pionýrské stezky PS Hrádek.

Snad každá pionýrská skupina pak připravuje vlastní akce – ať už nárazové výlety,
víkendovky, puťáky, přespání… nebo každoroční čarodějnice, jarmarky, bály, karnevaly,
máje, pohádkové lesy, kuličkiády, drakiády, halloween, mikuláš, silvestr, závody, stezky,
setkání a mnoho dalších.



I pionýři se snaží pomáhat svému okolí a konat dobré
skutky. Jedinečnou příležitostí je každoroční 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 11. 5. 2016
zúčastnilo 14 pionýrských skupin, které zvládly prodat
11.647 ks květů s růžovou stužkou za 251 287,- Kč.
Nejúspěšnější byla PS Divoká Orlice s 5 129
prodanými kvítky za 102 929,- Kč.

Projekt 72 hodin jsou tři dny plné dobrovolnických
aktivit, které se v ČR konaly již po páté. Kdykoliv
během těchto 72 hodin (13. – 16. října 2016) a zároveň
jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustili
do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich
okolí. Výsledkem těchto projektů je vždy mnoho
úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce
a mnoho dalších pozitivních účinků.

Světový den dárců krve připadá každoročně
14. června. Nabízí se tak řada možností, jak si tento
významný den připomenout. Už 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.



Práce s dětmi je důležitá činnost a proto organizace dbá na to, aby před ně předstupovali co
nejlépe připravení kvalifikovaní lidé. Naše vnitřní vzdělávací soustava má na sebe navazující
kurzy. Pionýr je držitelem pověření získaných od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
která opravňují vzdělávat a vydávat rekvalifikační osvědčení o akreditovaných kurzech. Díky
těmto akreditacím mají naše vzdělávací akce v uvedených oblastech váhu obecně platných
rekvalifikačních kurzů.
V roce 2016 se ve 13 kurzech kvalifikovalo 88 instukorů, 63 oddílových vedoucích, 5 členů rad,
4 vedoucí PS, 9 hospodářů a 10 zdravotníků. Celkem tedy 179 dobrovolníků.



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.

V tomto roce získali ocenění Léta věrnosti bronzová Hana
Kaufnerová a Martin Mlynářík z PS Hradec a Lipový kvítek
bronzový Jan Blahovský, Kateřina Štöklová a Lucie
Svozilová také z PS Hradec.

Pekáč buchet jako poděkování za práci dostali Kateřina
Brejchová z ústředí Pionýra, Jan Pangrác st. Z PS Čtyřlístek,
Václav Königsmark a Petra Vošahlíková z PS Šťáhlavy, Alena
Buriánová z PS Holýšov, Václav Johánek z PS Jitřenka Kdyně,
Petra Sládková z PS Trojlístek Strašice, Zdeňka Kozová z PS
Mír Domažlice, Petra Klímová z PS Otava Sušice, Roman
Martiniak z PS Střela Plasy, Lenka Žáková z PS Ptáčata
Domažlice, Vlasta Vasková z PS Hrádek, Václav Brand
a Magda Zemanová z PS Tuláci a Miloš Benedikt z PS
Walden.

Příležitostným oceněním byli na IX. výročním zasedání Pionýra vyznamenáni a perníkovými dárky
odměněni za práci v kontrolní komisi Libuše Nejedlá, Luboš Šmolík a Václav Johánek, za lektorskou práci Dagmar
Čechová a Jitka Kačerová a za rozvoj projektů a zajišťování akcí Ivana Mochurová.
Bronzovou medaili ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si převzala Vladimíra Brandová z PS
Tuláci Klatovy.



Plzeňský kraj již potřetí vyhlásil společně s Pionýrem projekt k ocenění práce dobrovolníků „Víc pro děti
než pro sebe“. Hejtman Václav Šlajs a předseda Plzeňské krajské organizace Pionýra Martin Mlynářík
poděkovali 15. září 2016 dobrovolníkům z celkem 20 nominovaných, kteří se ve volném čase věnují práci
s dětmi. Ocenění byla udělena ve čtyřech kategoriích – Vedoucí oddílu sdružení a mládeže, Trenér
dětského kolektivu / mládežnického sportovního oddílu, Dobrovolník navštěvující dětská oddělení
nemocnic, spolupracující s dětskými domovy… a Dobrovolník, který se věnuje pomoci dětem zdravotně
nebo psychicky postiženým nebo sociálně slabým. Čtveřice vítězů svých kategorií převzala děkovný list za
práci s mládeží v rámci projektu, šek na 10 tisíc korun a poukázku na odběr knih.

V první kategorii zvítězil Miloslav Antoš, dobrovolník ve spolku Pionýr od roku 2006. Mimo vedení oddílu
Rafani se podílí na vedení skupiny, přípravě tábora, organizaci akcí pro veřejnost. Jeho kolegové uvádí, že
se s ohromným nadšením pro vše pionýrské se vrhá do přípravy akcí, vymýšlení nových aktivit a her. Je
nadšeným sportovcem a snaží se pro sport získat i děti. Prosadil se v rámci Pionýra i na krajské
a republikové úrovni – působí jako lektor při vzdělávání, byl ověřovatelem nových výukových programů
pro děti, tři roky byl členem České rady Pionýra, získal ocenění za oblast propagace Pionýra.



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.




