
 

 

Není všechno zlato… 
 

Skromnost je jistě hezká vlastnost, ale i u ní platí moudro „všeho s mírou“. Někdy je 
prostě potřeba se i pochválit a nebát se říct, že něco umíme opravdu dobře. Obzvlášť 
když všude kolem se jiní halasně chlubí věcmi, které nám třeba připadají běžné. 
Pionýr není zdaleka jediný pořadatel letních táborů u nás. Tábory probíhají pod 
hlavičkou mnoha dalších občanských sdružení, ale i školních zařízení, firem a podobně. 
A právě při pročítání propagačních materiálů některých agentur, nabízejících skvělé 
letní zážitky a zdůrazňujících své výjimečně kvalitní služby, je zjevné, že pionýři, ale 
nejspíš i lidé z mnoha dalších sdružení, jsou zkrátka příliš skromní. Svou práci pro děti, 
kterou se snaží dělat s plným nasazením a odpovědností, vnímají jako standard 
a nemají potřebu se jí chlubit – právě naopak, kdyby ze svého standardu kvality 
polevili, nemohli by zažít tu radost z dobře vykonaného díla. 

Přesto ale není problém najít letáky se senzačními nabídkami, jako je pitný režim 
po celý den či jídlo pětkrát denně – tedy naprosto nejzákladnější služby poskytované 
snad na všech slušných táborech. Kromě toho se najdou ale i nabídky pro náročné, jako 
třeba oběd o třech chodech (kde třetí chod je dezert a první nejspíš polévka), porce 
bez omezení, obložené mísy a podobně… 

Opět jde o věci zcela běžné, s tím rozdílem, že rozumný vedoucí nenechá děti 
bezuzdně se přejídat, protože letní tábory by měly mimo jiné plnit úlohu ozdravnou. 
A pořadatel lákající na neomezený přísun hamburgerů, hranolků a coca coly má sice 
velkou šanci rychle zaplnit tábor, je ale zjevné, jak dobře to s dětmi vlastně myslí. 
Pravda, tyto „luxusní“ tábory často nabízejí podmínky ubytování málo odlišné 
od domácího prostředí. Je ale opravdu smyslem letních táborů jen na nějakou dobu 
změnit adresu a neodříct si nic z vymožeností civilizace? 

Součástí podobných nabídek bývají i přísliby mimořádně kvalitních a zkušených 
vedoucích a vychovatelů. Zbývá jen doufat, že sezónním nabíráním brigádníků lze 
někoho takového získat. 

Tábory v Pionýru i u řady dalších obdobných sdružení dětí a mládeže vycházejí 
z celoroční činnosti a často jsou jejím vyvrcholením pro všechny zúčastněné. Vedoucí 
jsou skuteční nadšenci, kteří si na tábor nejedou vydělat – právě naopak, často si 
na něj berou dovolenou nebo i neplacené volno, s dětmi dobrovolně pracují soustavně 
a jejich cílem není jen uspokojit jejich potřeby a na nějakou dobu je zabavit, ale něco 
jim předat, naučit je samostatnosti, rozvíjet jejich znalosti, dovednosti i umění 
začlenit se do kolektivu. 

Vezmeme-li v úvahu, že o potřeby účastníků je postaráno stejně, jen možná s větším 
přihlédnutím k potřebám dlouhodobým, ne jen okamžitým, tak, slovy reklamních 
katalogů, nejsou jen luxusní nabídkou pro náročné, ale super příležitostí, kterou si 
prostě nesmíte nechat ujít! 

  

 
 

 

Pionýr je občanské sdružení 

dětí, mládeže a dospělých a uznaná  

nestátní, nezisková organizace pro oblast 

práce s dětmi a mládeží ve volném čase. 
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