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SLOVO PŘEDSEDY 
 

Vážení čtenáři, 
jsem rád, že jste otevřeli Výroční zprávu Plzeňské krajské organizace Pionýra. Mnoho 
vedoucích a instruktorů jistě i v ní najdou nějakou novou inspiraci pro svoji činnost v 
oddíle. Veřejnost bude možná překvapena velkou řadou aktivit, které krajská organizace 
pořádá, a to jak pro členy z řad pionýrských skupin tak i pro veřejnost. 

Rok 2018 byl provázen především přípravou sloučení s Krajskou organizací Pionýra 
Karlovarského kraje. Tato organizace měla dlouhodobě pouze 2 pionýrské skupiny, a  
tudíž byl její chod velice nehospodárný, a proto se její zástupci rozhodli pro sloučení s 
jinou KOP. Na jarním zasedání krajské rady se obě skupiny představily zástupcům z 
našeho kraje, kteří při podzimním zasedání schválili sloučení těchto dvou krajských 
organizací. 

Díky ochotě pionýrských skupin se nám i nadále daří zajišťovat krajské akce. Řada 
krajských akcí je určena především pionýrským skupinám: Uzlařská Regata, Ringo, 
Krajské kolo Pionýrské stezky. V roce 2018 proběhlo i krajské setkání na táborové 
základně Lomíček, které pro ostatní skupiny uspořádala PS Hradec (nyní je otázkou, kdo 
bude pořadatelem dalšího krajského setkání). Již několikátým rokem se nám daří 
pořádat krajské kolo Sedmikvítku v oblasti výtvarné činnosti a rovněž v oblasti fotografií 
a videí nazývané Clona. Náš kraj je i pořadatelem celorepublikového kola ve Cloně. 
Klasickou krajskou akcí pro veřejnost je Opravdu dobrý tábor, do které se zapojují 
skupiny z okolí Domažlic, kdy předvádějí svoji činnost na dětském dni a informují 
všechny přítomné o možnostech účasti dětí na letních táborech v celém našem kraji. 

Několik víkendů v roce má napilno i krajské vzdělávací centrum, které každoročně 
pořádá několik školení pro instruktory, vedoucí oddílů, vedoucí skupin a řadu dalších 
kurzů. Lektorskému sboru patří velké poděkování, že ochotně věnují ostatním několik 
víkendů, na kterých jim předávají své zkušenosti a znalosti. 

Co závěrem? Jak už vyznělo - poděkování. Poděkování patří samozřejmě všem těm, kteří 
pracují s dětmi ve svém volném čase, ať už instruktorům či vedoucím oddílů. 
Samozřejmě také i všem ostatním dobrovolníkům, kteří nad rámec práce s dětmi 
vykonávají ještě další potřebné činnosti spjaté s funkčností našeho spolku. 

Rád bych rovněž poděkoval krajskému úřadu Plzeňského kraje, který ve svých dotačních 
titulech poskytl finanční příspěvky různým projektům pionýrských skupin a krajské 
organizace. 

Nyní zbývá už jen popřát všem pionýrům a pionýrským skupinám mnoho úspěchů v jejich 
činnosti a především velké množství spokojených dětí. 

 

Ing. Martin Mlynářík 

Předseda PLKOP 



PIONÝR 
 

Označení „pionýr“ se pojí s průkopníky, kteří se snaží poznávat nepoznané, hledat nové 
cesty a posouvat hranice. 

 
Ze Stanov Pionýra: Pionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek 
dětí, mládeže a dospělých. Předmětem hlavní činnosti Pionýra je veřejně prospěšná činnost. 

 
Organizace Pionýr se hlásí k Úmluvě o právech dítěte a Listině práv a svobod, je členem 
České rady dětí a mládeže. Jejím nejbližším partnerem je Ministerstvo školství, mládeže   
a tělovýchovy, které opakovaně přiznalo Pionýru Statut uznané nestátní neziskové 
organizace pro oblast práce s dětmi a mládeží ve volném čase. 

 
Být pionýrem si může zkusit každý, náplň naší činnosti je rozmanitá a svůj kousek 
dobrodružství si může nalézt každý. Život v Pionýru je pestrý a vstřícný vůči všem dětem, 
které se ve svém volném čase setkávají s malými i velkými kamarády a společně hledají, 
poznávají a objevují nové světy i vlastně úplně obyčejné věci. Svým výchovným 
působením se snažíme děti motivovat k hodnotám, které by měl znát každý slušný 
aktivní člověk. Našich 7 ideálů tak nevědomě vnímají a prožívají při hrách a dalších 
aktivitách – například Překonání nejen při noční hře, Pomoc při zapojení do projektu 72 
hodin, budování Přátelství s novými členy, putování Přírodou na výpravách, Paměť a 
Poznání se krásně snoubí s každoroční Ledovou Prahou, Pravdu a slušnost samozřejmě 
nejlépe vidí na svých vedoucích a instruktorech. 

 
Pomocníkem v komunikaci s dětmi je nám i maskot – pionýrský pes, který naši činnost 
provází v kreslené podobě, jako plyšový mazel nebo i jako „živý“ kamarád (šitý kostým). 
Všudypřítomný znak vyjadřuje ideály Pionýra. 

 



STRUKTURA PIONÝRA 
 

Pravidelnou, systematickou, celoroční výchovnou činnost pro své členy zajišťují pionýrské 
oddíly. Pravidelnou činnost, ale většinou obsahově nenavazující a hlavně pro 
neorganizované děti a mládež, zajišťují volnočasové kluby. Tak mohou klub navštěvovat i 
děti, které se nemohou pravidelně scházet právě v oddílech. Oddíly i kluby jsou 
koedukované a se širokým spektrem zaměření. Vybrat si mohou z všeobecných, ale i 
turistických, vodáckých, modelářských, rukodělných, sportovních, tanečních a mnoha 
mnoha dalších. Každý oddíl i klub má svého kvalifikovaného vedoucího, obvykle i další 
vedoucí a instruktory, kteří často vyrostou právě z oddílových dětí. 

 
Právnickou, administrativní a organizační záštitu oddílům i klubům poskytuje Pionýrská 
skupina (dále PS). 

 
Na krajské úrovni v souladu s územním uspořádáním ČR činnost spolku koordinuje 
Krajská organizace Pionýra (dále KOP). Mezi její úkoly patří např. registrace 
pobočných spolků i jednotlivých členů nebo zajištění vzdělávací činnosti prostřednictvím 
pionýrského vzdělávacího centra. Svou činnost vykonává prostřednictvím svých orgánů – 
krajské rady Pionýra (dále KRP), předsedy KOP, výkonného výboru KRP a kontrolní komise 
KOP. Krajskou radu tvoří delegáti jednotlivých PS dle počtu registrovaných členů, kteří se 
schází minimálně jednou ročně na svolání předsedou KOP. Usnesení krajské rady Pionýra 
vykonává a mezi jednotlivými zasedání KRP řídí činnost KOP výkonný výbor KRP. 

 
Nejvyšším orgánem celého spolku je Výroční zasedání Pionýra, které je svoláváno 
nejméně jednou za 5 let. Účastní se ho delegáti PS a dále KOP. Výroční zasedání 
rozhoduje např. O změnách Stanov a Programu Pionýra, hodnotí a plánuje činnost 
spolku. Volí a odvolává předsedu a na jeho návrh místopředsedy Pionýra, ekonoma 
Pionýra a další členy výkonného výboru Pionýra, stejně tak jako předsedu, 
místopředsedu a členy Kontrolní komise Pionýra a Rozhodčí komise Pionýra. 
Předseda Pionýra svolává minimálně jednou ročně Českou radu Pionýra (dále ČRP), kde 
zasedají delegáti jednotlivých KOP zvolení na Krajském shromáždění delegátů. ČRP řídí 
spolek mezi Výročními zasedáními Pionýra a rozhoduje mimo jiné o vnitřních směrnicích 
spolku, rozpočtu nebo udělování vyznamenání. Statutárním orgánem Pionýra je předseda 
Pionýra, který obstarává  chod  běžných záležitostí  spolku, řídí  činnost  Ústředí  Pionýra  
a odpovídá za ni. Dalšími důležitými orgány ČRP jsou kontrolní komise Pionýra a rozhodčí 
komise Pionýra, která rozhoduje o podaných odvolání a podává pro spolek závazný právní 
výklad, zejména ve věci stanov a vnitřních směrnic spolku. 

 
V roce 2018 bylo v Plzeňském kraji registrováno 30 pionýrských skupin se 108 oddíly a 17 
volnočasovými kluby. Z toho 2 oddíly a 1 volnočasový klub jsou registrovány přímo pod 
krajskou organizací. V nich svůj volný čas trávilo celkem 2.599 členů. 



ORGÁNY PLZEŇSKÉ KRAJSKÉ ORGANIZACE 
 

Krajská rada v Plzeňském kraji má 97 mandátů zástupců jednotlivých pionýrských  
skupin. 

 
Poprvé se Krajská rada sešla v sobotu 3. března 2018 ve Středisku volného času 
Radovánek v Plzeň 1 – Bolevec. Kromě klasického schvalování účetní závěrky za rok  
2017, návrhu rozpočtu na rok 2018 se řešily personální otázky. Nominacemi na jednotlivé 
volené funkce v Krajské organizaci Pionýr se příliš nehýřilo. Předsedou tak byl zvolený 
jediný kandidát Martin Mlynářík z PS Hradec u Stoda, ekonomkou jediná kandidátka 
Libuše Nejedlá z PS Dobřany, místopředsedkyní opět jediná kandidátka I. Mochurová z PS 
Jitřenka Kdyně, jako další členové VV KOP byli zvoleni Vojtěch Horváth z PS Safír Kdyně, 
Petra Klímová z PS Otava Sušice, Jan Pangrác z PS Čtyřlístek Domažlice, Adéla 
Vachalovská z PS Homolka Plzeň, Veronika Vaníčková z PS Hrádek u Rokycan. Předsedkyní 
KKK byla zvolena Alena Burianová z PS Holýšov a jako členové KKK byli zvoleni Jiří Calta 
z PS Horní Bříza, Milan Rak z PS Nepomuk, Jan Šašek z PS Tuláci Klatovy a Luboš Šmolík z 
PS Homolka Plzeň. 

 
Zároveň proběhla i oblastní porada, kde se zástupci pionýrských skupin setkávají se členy 
Výkonného výboru ČRP a pracovníky ústředí. Letošní setkání byla opravdu napěchovaná 
informacemi. Od 25. 5. 2018 vstoupila v platnost norma GDPR (Obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) a bylo třeba shrnout, jak se promítne do života Pionýra. Na 
začátku roku byl kompletně spuštěn nový web Pionýra s novými funkcemi a hlavně 
vstoupila v platnost Směrnice o hlavní činnosti. 

 
Druhá schůze Krajské rady proběhla 6. listopadu 2018 v zasedací místnosti Krajského 
úřadu Plzeňského kraje. Tím nejdůležitějším na programu byly poslední kroky k 
provedení fúze sloučením pobočných spolků Pionýr, z.s. - Plzeňská krajská organizace 
Pionýra a Pionýr, z.s. - Krajská organizace Pionýra Karlovarského kraje. Už i v předložené 
1.verzi rozpočtu PLKOP na rok 2019 je již s novými skupinami počítáno. 

 

Výkonný výbor Plzeňské krajské organizace se v tomto roce sešel celkem 8x, aby plnil 
úkoly plynoucí z Krajských rad a potřeb celé organizace. 

 

Zastoupení na republikové úrovni 
 

Do České rady Pionýra zvolilo 63 delegátů pionýrských skupin jako zástupce naší krajské 
organizace Ivanu Mochurovou, Martina Mlynáříka a Miroslavu Tolarovou. 

 
Ve výkonném výboru náš kraj reprezentují Jan Šašek z PS Tuláci Klatovy a jako člen 
Kontrolní komise české rady Pionýra pracuje Milan Rak z PS Nepomuk. 



NAŠE ČINNNOST 
 

Krajskou akcí se stává taková, kde se sejdou alespoň 3 pionýrské skupiny. Ty se 
každoročně konají v našem kraji dvě – Turnaj ve hře Ringo se soutěží Uzlařská regata v 
Horní Bříze a Pionýrská stezka v Hrádku u Rokycan. 23.ročníku turnaje ve hře Ringo a 
soutěže Uzlařská regata se zúčastnilo rekordních 186 účastníků z řad pionýrů, hasičů i 
jiných nadšenců. Na Pionýrské stezce plnilo úkoly 98 závodníků. 

 
Snad každá fungující pionýrská skupina má nějakou svou tradiční akci, do které zapojuje 
děti i mládež z okolí. Všude jsou oblíbené například čarodějnice, pohádkové lesy, 
mikulášské nadílky, ale řada skupin či oddílů chystá i méně rozšířené akce jako třeba 
jarmarky, bály, kuličkiády a drakiády. Hlavně se svými členy potom vyrážíme na výlety, 
víkendovky, přespání, puťáky, závody i stezky. 

 

 



Největší otevřenou pionýrskou akcí je Ledová Praha. Při 18. ročníku o prodlouženém 
víkendu 2. - 4. února využilo bezmála 15 tisíc účastníků možnost navštívit více než 40 
muzeí, historických památek a dalších pozoruhodných míst s velkou slevou nebo dokonce 
zadarmo. Tradičním spolupořadatelem je Nadace Dětem 3.tísiciletí. K již tradiční 
nabídce Národního muzea, Muzea Policie ČR (kde je každý rok připraven speciální 
program), Strahovského kláštera, Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK, 
Staroměstské radnice, Pražského hradu a mnoha, mnoha dalších se tento rok nově 
otevřelo pro návštěvníky Ledové Prahy Národní zemědělské muzeum, Galerie Tančící  
dům s výstavou Sedmičky Josefa Lady, Muzeum historických nočníků a toalet a Museum 
Kampa. Opět byla připravena doprovodná výprava pro příznivce geocachingu, tentokrát 
po starých pražských tržištích. 

 

 

Koncert Děti dětem, který se koná už 21 let, je tradičním vyvrcholením a přehlídkou 
vybraných vystoupení Pionýrského Sedmikvítku, tedy otevřené kulturně-umělecké 
soutěže, které se každoročně účastní několik tisíc dětí. Vítězové jednotlivých kategorií 
přebírají na pódiu Putovní poháry předsedy vlády. Záštitu nad koncertem převzal 
předseda vlády ČR Ing. Andrej Babiš, a stejně jako záštitu nad Ledovou Prahou i ministr 
školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D. a předseda Výboru pro vědu, 
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Václav 
Klaus. Celým večerem prováděla opět moderátorka Šárka Volemanová a několikrát se po 
jejím boku objevil první prezident Československa Tomáš Garrigue Masaryk. Připomínal 
100. výročí Československa, které všichni přítomní krásně uctili při společném zpěvu 
státní hymny. Závěr pak patřil vystoupení Heidi Janků, která opět zvedla děti ze sedadel 
a roztančila. 

 

 

 



Největší vzdělávací akce Pionýra, určená tedy instruktorům a vedoucím, se jmenuje 
Kamínka. Pod tímto symbolickým názvem je skrývá místo, kam může každý přijít, ohřát 
se, ale také přihodit své pomyslné polínko do ohně. Tento rok se Kamínka konala v Mladé 
Boleslavi o prodlouženém víkendu 13. - 15. dubna a sjelo se tu přes 150 dobrovolníků. 
Páteční večer byl po zahajovacím rituálu věnován hlavně setkávání, posezení v bufetu, 
čajovně či herně deskových her MINDOK. Sobotním ránem začal program naplněný nejen 
dílnami a semináři, kde si především pionýři vyměňovali zkušenosti a získávali nové 
náměty pro činnost. Prostor byl na debaty o otázkách celopionýrských i oddílových, na 
různorodé hry, sportovní aktivity, šifry, focení, chemické pokusy a mnoho dalšího. 
Součástí kouzla téhle akce je, že každý může být v jednu chvíli zkušeným lektorem a 
třeba za hodinu na jiné dílně hltat poznatky a sbírat zkušeností z oblasti, která je pro 
něj úplně nová. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Každý sudý rok se po celé republice konají krajská setkání Pionýrů. Po čtyřech letech se 
takové setkání opět uskutečnilo v táborové základně PS Hradec Lomíčku. V termínu 8. - 
10. června se zde sjelo téměř 80 pionýrů z 6 pionýrských skupin - PS Hradec, PS Ptáčata 
Domažlice, PS Dobřany, PS Šťáhlavy,  PS Klatovy a z největší dálky přijela PS 
Horažďovice. Připravený program se rozjel hned v pátek po příjezdu všech skupin, kdy v 
prvních úkolech museli poměřit své síly vedoucí jednotlivých výprav. Večer zakončilo 
posezení u ohně, hra na kytaru a zpívání známých táborových písniček. Během sobotního 
slunečného dne si zvládly děti zahrát osvědčenou hru Osídlení, kdy je úkolem dětí 
postupně získat dostatek různých surovin a dle herního plánu co nejdříve vybudovat 
statek. Hra zaujala i ostatní vedoucí tak, že si pravidla a herní plán vyžádali, aby si ji 
mohli někdy zopakovat. Na odpoledne byla ještě připravena stopovačka s řešením úkolů, 
která musela být bohužel s ohledem na počasí zkrácena. Večer už na děti nemohlo čekat 
nic jiného než oblíbená diskotéka, kterou si všichni pořádně užili. Nedělní balení 
zpříjemnila ještě ukázka členů kynologického klubu ze Stoda, kteří si se svými psími 
kamarády připravili ukázky poslušnosti a obrany a hlavně slavnostní vyhodnocení celého 
setkání s předáním drobných odměn všem zúčastněným a společné focení. 

 

 
 



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. 
Připravily je PS Jitřenka Kdyně, PS Šťáhlavy, PS Hradec, PS Šlápota a PS Divoká Orlice. 
Těch letních se konalo 48, na kterých se podílelo 3123 účastníků, z toho 2546 dětí. 

 
Většina letních táborů je zanesena na webu www.dobrytabor.cz. Tento informační servis 
přináší 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. 

 

 



2. ročník krajského kola pionýrského Sedmikvítku v oblasti Výtvarná činnost se konal 
opět na táborové základně PS Jitřenka Kdyně v Zelené Lhotě o víkendu 12. - 14. října. 
Přijelo 27 účastníků z oddílu Mikulka Plzeň a z pionýrských skupin Jitřenka Kdyně, Tuláci 
z Klatov a Delfíni z Dobřan. Děti si v pátek ozdobily trička, v sobotu dopoledne pracovaly 
podle kategorií dle návodu a v odpoledních hodinách pracovaly na společném díle. Mezi 
jednotlivé práce byly zařazeny také hry na čerstvém vzduchu a sluníčku. Sobotní večer 
patřil oblíbenému tanci. Zbylé nedělní dopoledne pak bylo věnováno malbě čímkoliv na 
cokoliv. 

 
V sobotu 3. listopadu proběhlo v sokolovně Bolevec oblastní kolo 18.ročníku Dětské 
porty, součásti pionýrského Sedmikvítku. Tuto soutěž pořádá každoročně středisko 
volného času Radovánek, pobočka Ledecká 23 v Plzni-Bolevci. Do soutěže se přihlásilo 
celkem 48 muzikantů, kteří vystoupili jako jednotlivci, dua i skupiny. Porota z řad 
plzeňských umělců vybrala vítěze 6 jednotlivých kategorií, kteří postupují do 
republikového finále konaného v květnu v Kroměříži. 

 
Clona je otevřená celorepubliková korespondenční soutěž v oblasti foto, film a video, 
která je zařazena do kulturního projektu pionýrský Sedmikvítek. Republikové finále 
vyhlašuje právě naše Plzeňská krajská organizace Pionýra. Do tohoto ročníku se přihlásilo 
celkem  90 soutěžících  ve  čtyřech   věkových   kategoriích   (A   –   28 soutěžících,   B   –   
28 soutěžících, C – 18 soutěžících a D – 16 soutěžících), což je skoro o dvacítku víc než 
předchozí rok. Na konci března se fotografie objevily na facebookových stránkách Pionýra, 
kde mohli lidé hlasovat a udělit internetovou Cenu veřejnosti. S velkým náskokem zvítězila 
fotka „Živý strom“ od Elišky Mužíkové z PS Otava Sušice, která získala 165 hlasů. Porotu 
tvořili fotografové profesionální i amatérští - Jaroslav Vogeltanz, Ladislav Vaindl, Václav 
Křovina a Miroslava Tolarová. Každý porotce posuzoval příspěvky v každé věkové a tematické 
kategorii a navíc mohl každý porotce udělit tzv. Zvláštní cenu porotce. 

 

 

 



POMOC 
 

Praktickým příkladem jednoho z pionýrských Ideálů Pomoci je zapojení spolku v akci 
Český den proti rakovině pořádaným Ligou proti rakovině, který se pravidelně koná 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 22.ročník 
připadl na 16.květen a měsíčky s vínovou stuhou přinesly částku 19.041.300,- Kč na 
prevenci nádorových onemocnění tlustého střeva. Z plzeňského kraje se zapojilo 16 
pionýrských skupin, které prodaly 14.809 kvítků celkem za 345.847,- Kč. Nejúspěšnější 
byla tento rok PS Divoká Orlice se 7.326 prodanými kytičkami za 158.729,- Kč. 

 

Česká rada dětí a mládeže pořádala již po šesté akci s názvem 72 hodin. 11.-14.října, 
tedy 3 dny plné dobrovolných aktivit, které pomohou druhým, přírodě nebo jejich okolí. 
V tomto ročníku přiložilo ruku k dílu 16 PS a KOP v rámci celé republiky v 22 dílčích 
projektech. Pionýři se tentokrát soustředili hlavně na úklid v přírodě, vysazování 
stromků, a zvelebování prostředí pro činnost, ale našly se i jiné aktivity, jako oprava 
hřiště či pomoc při pořádání „Dne zdraví“. 

 

 

Odbor pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním 
institutem dětí a mládeže vyhlásil již 7. ročník soutěže Brána k druhým, která je určena 
pro dětské kolektivy a skupiny mladých lidí do 26 let. Jejím hlavním cílem je hledat, 
ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí 
děti a mládež. Příležitosti pro prezentaci obyčejně-neobyčejných skutků nebo celkově 
činnosti v našich oddílech, a také pro propagaci Pionýra jako celku letos využilo nejvíc 
pionýrských oddílů - PO Babeta Nepomuk, PO Draci, PO Mraveniště, Dráčata a Lvíčata, 
PO Poletušky, PS Dravci, PTO Severka, PTO Správný táborník, PO Brabouci, PS Klubovna 
Čtrnáctka, PS Dr. Mirko Očadlíka, PS Mladý vodák, PS Řečkovice, PS Staříč, PS Veteráni 
Kladno a PS Vysočina. 



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 5x za život. 

 



VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Naší činností nechceme vzdělávat 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 srpnovém týdnu 12.-17.srpna se již po šesté sjely hlavně ženy ze všech koutů republiky 
na táborovou základnu PS Jitřenky Kdyně v Zelené Lhotě. Po celých 6 dní je program 
zaměřený na rukodělné vyrábění a mnoho účastnic se sem vrací načerpat novou inspiraci, 
vytvořit si vzory a předlohy na mnoho schůzek i si prostě jen zkusit něco nového. Na LTŠ se 
pracuje s nejrůznějšími materiály a mezi technikami lze najít postupy pro malé tak pro 
velké děti. Akce je vhodná pro začínající instruktory, ale i zkušené oddílové vedoucí. 



OCENĚNÍ 
 

Dobrovolnická činnost s dětmi umí být nejen krásná, ale kolikrát namáhavá a složitá. A 
protože si takové práce vážíme, snažíme se ji i náležitě ocenit. 

 
Plzeňská krajská organizace předala 2 vyznamenání Léta věrnosti zlatá, tedy za 40 let 
nepřerušovaného aktivního členství, a to pro Luboše Šmolíka z PS Homolka a Anežce 
Karolyiové z PS Čtyřlístek. 

 

 

Nejvyšším pionýrským vyznamenáním, které se uděluje z rozhodnutí České rady Pionýra 
každý rok pouze jednomu členovi z celé republiky za práci pro Pionýr, je Křišťálová 
vlaštovka. V závěru minulého roku se sešlo přibližně padesát přítomných v sále 
restaurace Pod Radnicí v Horšovském Týně, kde při tradičním posezení hodnotili uplynulý 
rok PS Čtyřlístek Domažlice. Při této příležitosti se podařilo předat jako velké  
překvapení právě Křišťálovou vlaštovku pro rok 2018 Janu Pangrácovi, vedoucímu PS 
Čtyřlístek, místopředseda PlKOP a dříve i předseda bývalé Okresní rady Pionýra 
Domažlice, člen České rady Pionýra a předseda Plzeňské krajské rady Pionýra. Skleněnou 
vlaštovku i se sponou na kravatu, dekretem, klobásovou kyticí a třípatrovým stylovým 
dortem tak dostal mezi „svými“ z rukou předsedy Pionýra Martina Bělohlávka, kterému 
asistovala místopředsedkyně Pionýra Kateřina Brejchová, předseda Plzeňské krajské 
organizace Martin Mlynářík a tajemnice Plzeňské krajské organizace Ivana Mochurová. 

 



EKONOMIKA 
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