
 

 

 
V Plzeňském kraji je stále více pionýrů. 
  

  V Plzeňském kraji meziročně přibývá pionýrů. Oproti loňskému roku se 
členská základna zvedla o 86 členů na celkový počet 2685 členů. Jak je patrné 
z dostupných výročních zpráv, které jsou uveřejněné na webu 
www.plzensky.pionyr.cz, v roce 2010 bylo registrováno v našem kraji 2167 členů. 
Nárůst členů Pionýra v Plzeňském kraji od roku 2010 je o 518 členů.  
 

„Někomu se může zdát meziroční nárůst členů v desítkách nepatrný, je 
však namístě podotknout, že Pionýr nemá mimoškolní a volnočasový program jen 
pro členy, věnuje se také pořádání otevřených akcí, volnočasových klubů a táborů 
pro všechny bez ohledu na to, zda jsou členy nebo ne. Při porovnání členů 
v jednotlivých krajích jich má Plzeňský kraj nejvíce,“ upřesňuje Martin Mlynářík, 
předseda Plzeňské krajské organizace Pionýra.  
 
 V loňském roce jsme uspořádali pionýrské skupiny v našem kraji celkem 47 
letních, zimních a příměstských táborů s počtem 3128 účastníků, z toho 2770 
účastníků bylo mladších 26 let. „Také vzniklo několik nových oddílů s různorodým 
zaměřením. Například ve Kdyni vznikl oddíl pro mladé elektroniky a oddíl pro 
maminky s malými dětmi. V Plzni můžete navštěvovat volnočasový klub, který se 
zaměřuje na lasergame hry. Máme také airsoftové oddíly, které najdete 
v Domažlicích, ve Strašicích a Hrádku u Rokycan. V dalších lokalitách se mohou 
v oddílech děti věnovat rukodělné činnosti, turisticko-tábornickým nebo 
sportovním aktivitám. V neposlední řadě si mohou děti vybrat všestranně 
zaměřený oddíl“ dodává Mlynářík. 
  
 Přehled pořádaných akcí a táborů, seznam pionýrských skupin a jejich 
oddílů lze najít na webových stránkách www.plzensky.pionyr.cz, popř. na 
stránkách pionýrských skupin. 
 

 

 

Informaci podává:  

Martin Mlynářík – předseda Pionýr z.s. – Plzeňská krajská organizace Pionýra  
Tel.: 777 248 725 
E-mail: martin.mlynarik@seznam.cz 
www.plzensky.pionyr.cz 
www.fb.com/PlzenskaKOP 

 

 

 

Pionýr  je zapsaný  spolek 

dětí, mládeže a dospělých  a uznaná  

nestátní, nezisková organizace pro oblast  

práce s dětmi a mládeží ve volném čase . 

 

Pionýr z.s. – Plzeňská krajská organizace Pionýra, Dítětova 9, 312 00, Plzeň, web: www.plzensky.pionyr.cz, facebook: www.facebook.com/PlzenskaKOP  

Ideály Pionýra: Paměť, Pomoc, Poznání, Pravda, Přátelství, Překonání, Příroda 
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