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Slovo předsedy 

Rok 2019 byl vskutku poklidným rokem. Nebylo 

třeba žádných složitých příprav na velké celostátní 

akce, a proto zbyl všem vedoucím dostatek času pro 

činnost v oddíle. Díky tomu připravili na všech 

pionýrských skupinách mnoho pestrých programů, 

během kterých si děti jistě užily spousty zábavy, 

poznání, přátelství a dobrodružství. 

Po dlouhých procesech se úspěšně povedlo 

sloučit Plzeňskou a Karlovarskou krajskou organizaci Pionýra a nám tím v letošním 

roce přibyly 2 nové pionýrské skupiny. Věřím, že se u nás nováčci budou cítit dobře 

a že i přes větší vzdálenost se zapojí do některé krajské činnosti. 

I v roce 2019 se podařilo uspořádat tradiční krajské akce, na kterých se mohly 

setkat děti napříč krajem. Jmenujme si například krajské kolo v Ringu a Uzlařské 

regatě, krajské kolo Pionýrského sedmikvítku. Také se nám podařilo přijít s novou 

soutěží pro pionýrské oddíly - Jsem Pionýr, jsem vidět. Tato soutěž spočívala 

především v propagaci spolku a samotných oddílů a 0. ročník měl mezi skupinami 

úspěch. Pevně tedy věřím, že se soutěž ujme a bude 

se jí dařit i v dalších letech. 

Rád bych touto cestou poděkoval všem 

dobrovolníkům, vedoucím a instruktorům, kteří 

věnují mnoho svého volného času jak dětem, tak i 

dalším činnostem, které jsou nutné pro úspěšný chod 

nejen samotných pionýrských skupin, ale i dalších 

orgánů našeho spolku. 

Martin Mlynářík 
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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 – vlaštovka – 

vyjadřuje ideály Pionýra. 
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Struktura Pionýra 

Pravidelnou, systematickou, celoroční výchovnou činnost pro své členy 

zajišťují pionýrské oddíly.  

Pravidelnou činnost 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 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 scházejí 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.  
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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 2019 bylo v Plzeňském kraji registrován 32 pionýrských skupin se 

104 oddíly a 16 volnočasovými kluby. Z toho 2 oddíly a 1 volnočasový klub jsou 

registrovány přímo pod krajskou organizací. V nich svůj volný čas trávilo celkem 

2 875 členů. 
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Orgány Plzeňské krajské organizace 

Krajská rada v Plzeňském kraji má 62 členů se 106 mandáty, zástupci 

jednotlivých pionýrských skupin se setkávají pravidelně 2x ročně.  

Poprvé se Krajská rada sešla v sobotu 13. března 2019 ve školní jídelně 

v Hrádku u Rokycan. Byla zde mimo jiné schválena účetní závěrka 

za předchozí rok, předána některá vyznamenání, nově 

představena krajská soutěž Jsem Pionýr, jsem vidět, zazněly i 

informace z ČRP a PS Zbiroh nabídla svoji táborovou základnu, 

protože by chtěla s činností skončit.  

Podruhé se Krajská rada sešla 19. listopadu 2019 v zasedací místnosti 

Krajského úřadu Plzeňského kraje. Na programu nebyla žádná závažná témata. 

Schvaloval se návrh rozpočtu na další rok, projednávaly se informace ze školení 

KKK apod. 

Výkonný výbor Plzeňské krajské organizace v sestavě předseda KOP 

Martin Mlynářík, 1. místopředseda Jan Pangrác, 2. místopředsedkyně Ivana 

Mochurová, ekonomka Libuše Nejedlá, členové Petra Klímová, Veronika 

Vaníčková a Vojta Horváth se v tomto roce sešel celkem 7x a jednou mimořádně 

elektronicky, aby plnil úkoly plynoucí z krajských rad a potřeb celé organizace.  

Do České rady Pionýra zvolilo 63 delegátů pionýrských skupin jako 

zástupce naší krajské organizace I. Mochurovou z PS Jitřenka, M. Mlynáříka z PS 

Hradec, V. Horvátha z PS Safír a J. Düringerovou z PS Březová. 

Ve Výkonném výboru ČRP náš kraj reprezentuje Jan Šašek z PS Tuláci 

Klatovy. 

V KKK pracovali: jako předsedkyně Alena Burianová z PS 

Holýšov a jako členové Jiří Calta z PS Horní Bříza, Milan Rak z 

PS Nepomuk, Jan Šašek z PS Tuláci Klatovy a Luboš Šmolík z 

PS Homolka Plzeň.   
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Naše činnost 

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.  

24. ROČNÍK TURNAJE VE HŘE RINGO A SOUTĚŽE UZLAŘSKÁ REGATA  

se konal 12. ledna. V ringu proti sobě soutěží smíšení tříčlenné 

týmy ve 4 kategoriích. Uzlařská regata je soutěž jednotlivců, 

kteří vážou uzly podle jedné ze 4 kategorií. Pro 

ty, kteří se momentálně nezapojují do těchto 

soubojů, jsou připraveny doprovodné soutěže 

jednotlivců – Kloboučku hop, puzzle, střelba z foukačky nebo 

střelba ze vzduchovky.  

KRAJSKÉ KOLO PIONÝRSKÉ STEZKY  

proběhlo 18. dubna Hrádku u Rokycan. Tříčlenné 

hlídky rozdělené do 6 kategorií prokazovaly své znalosti 

a dovednosti, které získávaly při běžné celoroční 

činnosti, v oblastech turisticko-tábornické, sportovní, 

přírodovědné, kulturně-umělecké a technické. 

Tentokrát se sešlo téměř 60 závodníků, kteří se utkali o 

medaile.  

OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR  

Krajská propagační akce, proběhla 31. května v domažlickém letním kině. 

Pro 500 dětí se zde představily všechny tři domažlické skupiny – Čtyřlístek, Mír i 

Ptáčata. Všichni si mohli vyzkoušet například střelbu ze vzduchových pistolí, 

slalomy na chůdách, skákání v pytli, stavění pionýrského puzzle a mnoho dalších. 

Každý účastník dostal k sladké odměně i přehled táborů připravovaných 

skupinami Plzeňského a Karlovarského kraje.  



~ 8 ~ 
 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Naše činnost nemá mít pozitivní vliv jen na děti, ale snažíme se rozvíjet se 

i sami. Základní potřebné vzdělání v našem kraji zajišťuje Pionýrské vzdělávací 

centrum při Plzeňské krajské organizaci, které má na starosti Dagmar Čechová. 

To podle potřeb a požadavků jednotlivých pionýrských skupin plánuje, schvaluje 

a kontroluje jednotlivé kurzy pro jednotlivé 

kvalifikace, stejně tak i lektorský sbor.  

Kromě daného školení pro přímou práci s dětmi 

se v programu objevují i doplňkové kurzy, jako např. 

oblíbená Letní táborová škola na táborové základně PS 

Jitřenky Kdyně v Zelené Lhotě. V srpnovém týdnu 11.  -17. srpna se opět sjely 

hlavně ženy ze všech koutů republiky, aby si vyzkoušely, naučily se a inspirovaly 

se různorodými rukodělnými technikami, kterými pak mohou zpestřit celoroční 

práci s dětmi. 

 

TRADIČNÍ AKCE PS 

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. 
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Celorepublikové akce 

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK 

Celorepublikovou otevřenou soutěží je Pionýrský sedmikvítek. Kolektivy i 

jednotlivci v ní soutěží v kulturně-uměleckých oblastech: 

• Dětská Porta (folk a country) 

• Melodie (ostatní hudební žánry)  

• Divadlo 

• Clona (film, foto, video) 

• Tanec 

• Literární část 

• Výtvarná činnost 

 Jedinečný ucelený postupový systém od základních kol až po republiková finále 

umožňuje všem talentovaným dětem dokázat a ukázat, co umí. Přehlídky 

v jednotlivých oblastech probíhají téměř po celý rok a vybraní účastníci se 

představí i na pódiu Kongresového centra v Praze na koncertu Děti dětem. 

Plzeňská KRP je vyhlašovatelem celorepublikového kola soutěže Clona. 

Korespondenční soutěž v oblastech foto, film a video se uzavírá každý rok 

koncem února. Příspěvky jsou potom vystaveny na facebookových stránkách, 

kde soutěží o internetovou Cenu veřejnosti. Příspěvky rozdělené dle věku autora 

a tematické kategorie hodnotila porota složená z profesionálních i amatérských 

fotografů.  

Úspěchy pionýrů našeho kraje:  

Kategorie: X – Extra – Pionýrská chemie 

1. místo – Eliška Dardová (PS Otava Sušice) 

Kategorie: Ú – Pionýrský úsměv – portrét 

1. místo – Adéla Kaprová (PS Horní Bříza)  

Kategorie: P – Příroda  

1. místo – Eliška Jandová (PS Horní Bříza)  

Kategorie: T – Tábory, schůzky, výpravy 

1. místo – Nikola Bernasová (PS Tuláci Klatovy)  
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Kategorie: X – Extra – Pionýrská chemie 

1. místo – Patrik Sieber (PS Horní Bříza)  

Zvláštní cena porotce Jaroslava Vogeltanze –  

Sofie Horejšová (PS Otava Sušice)  

Kromě toho mnoho našich pionýrů získalo ještě 2. a 3. 

místa. 

 3. kolo krajského kola Pionýrského Sedmikvítku v oblasti Výtvarná 

činnost se uskutečnilo 11. – 13. října na táborové základně PS Jitřenka Kdyně v 

Zelené Lhotě. Zúčastnilo se opět více zájemců, 38 dětí a 13 dospělých z 8 skupin 

Plzeňského kraje. Každý předvedl svůj um v technikách známých i nových, 

v samostatné práci i při společném projektu. 

 

LETNÍ TÁBOROVÁ ŠKOLA NA ZELENÉ LHOTĚ 

V týdnu 11. – 17. srpna proběhla již tradiční LTŠ na základně PS Jitřenka 

Kdyně v Zelené Lhotě. Známé i nové rukodělné techniky si přijelo osvojit 20 

účastnic a 6 šikovných dětí. Každý si mohl vytvořit až 32 různých výrobků, které 

pak slouží hlavně jako inspirace pro celoroční činnost s dětmi.  Nejvíce všechny 

pohltilo háčkování s velkým háčkem ze špaget z tričkoviny. 

 ČESKÝ POHÁR V RINGU  

Několik sportovců z PS Horní Bříza bylo po výrazném úspěchu na Českém 
poháru v RINGU nominováno předsedou Českého klubu RINGA panem Ivanem 
Capem k reprezentaci České republiky na 7. mistrovství světa ve hře RINGO, 
které se tento rok konalo 16. – 18. 8. v polských Niepołomicích. Naši republiku 
a Horní Břízu reprezentovalo dohromady osm sportovců – Jakub Šulda, Patrik 
Sieber, Klára Kepková, Jiří Begala, Karolína Tremlová, Karolína Motyčková, 
Tereza Šuldová a Matyáš Janda, kteří bojovali v turnaji jednotlivců i dvojic. 
V kategorii jednotlivců naši hráči obsadili dvě čtvrtá místa (Klára Kepková 
a Matyáš Janda), jedno páté (Tereza Šuldová) a jedno šesté místo (Karolína 
Tremlová). Ve dvojicích byly nejvíce sehrané Klára Kepková a Karolína Tremlová, 
které se umístily na úžasném 4. místě. 
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LEDOVÁ PRAHA 2019 

Největší tradiční otevřenou pionýrskou 

akcí je Ledová Praha. O pololetních prázdninách 

o prodlouženém víkendu 1. - 3. února zamířilo 

do našeho hlavního města tisíce dětí. Držitelé 

Ledové karty z řad oddílů, ale i rodin s dětmi, 

škol a dětí z dětských domovů se mohli podívat 

do mnoha pražských muzeí, galerií a památek 

buď za symbolickou cenu, nebo někde i zadarmo. Největší ohlas sklidily Muzeum 

Policie ČR, Barrandovské ateliéry nebo Muzeum voskových figurín. Pro ty, kterým 

tato nabídka nestačila, byla i tento rok připravena doprovodná geocachingová 

hra. Tentokrát je provedla po místech spojených se zlatem a výrobou peněz. Také 

byla vyhlášena „Velká ledová soutěž“ o deskové hry od firmy Mindok a mnoho 

dalších cen.  

S Ledovou Prahou je spojen i sobotní koncert Děti dětem, kde vystupují 

talentované děti, účastníci Pionýrského Sedmikvítku. Organizátoři zvládnou vždy 

zapojit i celý sál, jako např. při luštění tajenky s moderátorem Matějem Rychlým 

nebo společným zpěvem. Za dlouholetou práci s dětmi v oblasti kultury jsou pak 

předávány Putovní poháry předsedy vlády. Záštitu nad koncertem i Ledovou 

Prahou převzali Mgr. Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR, Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

a Mgr. Václav Klaus, předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a 

tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

KAMÍNKA  

Kamínka je kreativní akce pro pionýrské vedoucí a instruktory, na které se 

sešlo 12. - 14. dubna přes 250 účastníků v ZŠ Jižní v Praze. Během víkendu 

proběhlo množství zajímavých přednášek, inspirativních dílen, výměn 

zkušeností, pohybových aktivit i dalšího doprovodného programu. Svůj program 

si z nabídky každý sestavoval sám a bylo tedy na něm, jaké věci se vydal 

objevovat. 
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Přehledný program nabízel dost témat, která se na Kamínkách vyskytují 

pravidelně, protože jde v první řadě o inspiraci pro činnost oddílů, a tak tu byly 

rukodělky pro malé děti i větší šikuly, sporty jako kin-ball, brännball nebo lakros, 

různé typy her, zdravověda, turistika a třeba i povídání o propagaci Pionýra. Na 

výběr ale bylo i poměrně dost málo typických dílen – jako třeba 3D tisk, ZVOL SI 

INFO ve světě dezinformací, Hrátky s logikou, LowCost Travel aneb jak projet 

Evropu za pár kaček?, lezení na stěně – bezpečně nahoru i dolů, Ozoboti pro 

každého – jak na programovatelné robůtky, ukázka 

hašení, Hravá elektronika…  

A jak už bývá zvykem, pro účastníky bylo 

připraveno kromě vlastních programů i něco navíc. 

„Pražská kavárna“ nabízela posezení nad kávou, pro 

milovníky deskovek byla otevřená herna MINDOK, a 

kdo chtěl nakupovat, mohl si vybrat z nabídky stánku Liman sport nebo pionýrské 

E-mošky. 

 

Prázdninová činnost 

K prázdninám neodmyslitelně patří tábory, zimní, jarní a letní. V době 

jarních prázdnin se v Plzeňském kraji konaly 4 tábory, které připravily PS Jitřenka 

Kdyně, PS Šťáhlavy, PS Šlápota a PS Divoká Orlice. 

Letních táborů se konalo 51 a zúčastnilo se 

jich celkem 2547 dětí do 18 let.  

Většinu letních táborů je možné najít na 

internetových stránkách www.dobrytabor.cz. 

Tento informační servis přináší nejen aktuální 

nabídku pionýrských táborů, ale také spoustu 

všeobecných informací, které pomohou rodičům 

při výběru a orientaci v široké nabídce táborových 

aktivit v celé České republice. 

 

http://www.dobrytabor.cz/
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Český den proti rakovině 

Praktickým příkladem jednoho z pionýrských ideálů 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 23. ročník připadl na 15. květen a 

měsíčky s meruňkovou stuhou přinesly částku  

20 403 083,- Kč na prevenci nádorových 

onemocnění plic. V Plzeňském kraji pionýrské 

skupiny prodaly 8 614 kvítků celkem za 217 903,- Kč. 

Nejúspěšnější skupinou se stala 

tento rok PS Hrádek s 900 

prodanými kytičkami za 21 346,- 

Kč. 

 

 

 

Zdravá pionýrská krev 

Od roku 2001 probíhá v Pionýru iniciativa Zdravá pionýrská krev, 

jejímž cílem je nacházet mezi našimi dobrovolníky nové dárce, kteří 

se budou na transfuzní 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 transfuzí. Členství v registru by přitom mělo 

být pro lidi naprostou samozřejmostí. Každý totiž transfuzi potřebuje v průměru 

až 5x za život. 
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72 hodin 

Dalším celostátní akcí je projekt 72 hodin. Jeho cílem je zapojit co nejvíce 

mladých lidí a ukázat jim, jak málo stačí, aby společně dokázali změnit věci, které 

se jim nelíbí. Projekt je chce naučit spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. 

Již pošesté kdykoliv během 72 hodin – tedy 3 dnů, od 10. do 13. října – a zároveň 

jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celé republice pustili do aktivit, které pomohly 

druhým nebo přírodě. 

 

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. Přestože letošní rok byl výjimečný, alespoň touto cestou děkujeme 

všem pionýrským nadšencům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLZEŇSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE PIONÝRA DĚKUJE KRAJSKÉMU ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE 

ZA PODPORU NAŠÍ ČINNOSTI. 
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Hospodaření PKOP 
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