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Rady a infoRmace 

o výběru táborů

V Roce 2008 
přes tři stovky zodpovězených 

dotazů…

…a více než 22 000  
přístupů na web 
www.dobrytabor.cz

více informací  

na poslední straně



sloupek předsedy

vážení čtenáři výroční zprávy, 

často mne někdo pozve k sobě domů, abych 
si prohlédl jeho sbírku tužek, tácků, obrázků, 
mincí, známek nebo pohlednic. Jsou to sběra-
telé. obdivuji  je, neboť většinou  jsou to  lidé 
zapálení,  kteří  pro  svou  vášeň  jsou  schopni 
obětovat obrovské množství času, peněz a do-
konce i pohodu rodinného života. Jejich sbírky 
jsou  pečlivě  uspořádány,  což  svědčí  o  šikov-
nosti, píli a entusiasmu.  

když jsem se ale zamýšlel nad významem slo-
va sběratel, napadlo mne, že i my pionýři jsme 
sběratelé. sběratelé hodin dobrovolnické prá-
ce  v  organizaci  pionýr. a  nemáme  jich málo, 
desítky, stovky, tisíce. Jejich sbírání věnujeme 
většinou veškerý svůj volný čas, mnohdy i část 
rodinných příjmů. sbíráme je s nadšením a za-
nícením. sbírky našich dobrovolnických hodin 
jsou pečlivě hlídány a kontrolovány očima členů 
našich  pionýrských  oddílů.  Jejich  pohled  nám 
velmi rychle řekne, jestli je sbírka kvalitní.

obdivuji sběratele dobrovolníky, vážím si jich 
a alespoň touto cestou jim děkuji a přeji, aby 
se jejich sbírky rozrůstaly do kvality i kvantity.

petr halada   
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Pionýr
Pojem pionýr pochází z francouzštiny a znamená být v něčem první, snažit 
se poznávat nepoznané, nebát se těžkostí nebo je čestně překonávat, pomá-
hat druhým, hlásit se ke svým úkolům i k něčemu navíc.  Ve všech formách 
činnosti, od oddílových schůzek až po akce celorepublikové
i mezinárodní, se sdružení Pionýr snaží plně dostát významu tohoto slova.

Pionýrské skupiny
Pionýrská skupina je základním článkem Pionýra s právní subjektivitou. Hlavní 
úlohou je vytvářet podmínky pro činnost dětských a mládežnických kolektivů 
– oddílů a klubů.

Krajské organizace Pionýra
pracují ve všech krajích ČR a zajišťují koordinaci mezi základními články a re-
publikovou úrovní organizace. Mají nezastupitelnou roli zejména ve vzděláva-
cím systému Pionýra.

Pionýrské oddíly
Obvykle jednou týdně se kluci a holky scházejí na schůzkách oddílů. Na nich 
se nejen dozvídají něco nového, ale zkoušejí si i svoje dovednosti, bystrost 
nebo znalost v nejrůznějších hrách. 

Volnočasové kluby
Kromě oddílů mohou zájemci navštěvovat kluby. Spektrum jejich činnosti je 
velmi široké – sporty, výtvarné činnosti, deskové hry apod. Jejich výhodou je, 
že každý si v nich může méně závazně vyzkoušet, jestli ho naše činnost baví.

předsedové krajských 
organizací pionýra:
pražská organizace
pionýra 

lee louda, ing.
středočeská kop

petra zavadilová
Jihočeská kop

Petr novák
plzeňská kop

Jan pangrác
kop karlovarského
kraje

františek kováč
Ústecká kop

rudolf zeus
liberecká kop

tomáš rychtařík, ing.
kop královéhradeckého
kraje

ivana vejvodová
pardubická kop

hana sádovská, mgr.
kop kraje vysočina

Jiří němec, mgr.
Jihomoravská kop

milan matyáš
olomoucká kop

marek Štětkář
od 1. 5. Darina Zdráhalová, Mgr.

 (jako správce)
moravskoslezská kop

oldřich lindovský
zlínská kop

darina zdráhalová, mgr.
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práce všeho druhu.
Do tohoto čísla jsme pro vás na rande vybrali neobyčejnou skupinku. Pionýr 
je spolek početný a aby nebyl jako pytel blech, potřebuje, aby ho někdo 
řídil. Ta nejdůležitější rozhodnutí, jako je třeba volba předsedy, dělá Výroční 
zasedání. To ale probíhá jen jednou za tři roky (naposledy 24. 11. 2007). 
Mezitím se, zpravidla čtyřikrát ročně, schází Česká rada Pionýra, kde jsou za-
stoupeny všechny krajské organizace Pionýra. Ta řídí základní chod sdružení, 
schvaluje potřebné dokumenty, vyhlašuje soutěže a podobně. 
Občas se ale objeví něco, co prostě nepočká – a na to je tu „výkoňák“. Tahle 
partička, to jsou buď masochisti, nebo opravdu nadšenci, schůzujou totiž 
každý měsíc, aby probrali, co se průběžně vyrojí. V Pionýru je všichni znají, 
ještě aby ne, jsou to prostě celebrity. Pojďme si je trochu představit.

petr halada
Petr je předseda 
celého Pionýra, 
co k tomu dodat. 
Je prostě nejlepší 
a všichni ho mají 
rádi. Má hrad 
v Kamýku nad 
Vltavou, odkud 
vládne svým 
poddaným, naštěstí ale není žádný tyran, 
takže lid se bouří jenom občas.

marcela  
hrdličková
Marcela je 
s Georgem jedna 
ruka, protože se stará 
o to samé, jako on. 
Tvoří spolu takovou 
akční dvojku.

Jakub kořínek
Jakub je přínosem 
hlavně proto, že občas 
vypráví bezva vtipy. 
Sice se to nezdá, ale 
pracovní morálku 
to dokáže pořádně 
pozvednout. petr kubů

Petr je něco jako ministr 
zahraničí, i když by vlastně 
radši nebyl – někdo to 
ale dělat musí, že jo. 
Kromě toho se taky zajímá 
o pionýrské baráky, domky 
i chaloupky.

lee louda
Leeco je elegán, asi  
proto se motá kolem vnějších 
vztahů. Kromě toho ale taky hezky 
kreslí, takže mívá z jednání nejhezčí 
poznámky ze všech.

michal houda
Houdík je takový náš 
kutil. Jak má něco drátky, 
tlačítka, nebo to jde zapojit 
do internetu, je to jeho 
parketa. Je ale taky statistik 
a, přestože je to podle 
písničky nuda, když začne 
tahat grafy z rukávu, stojí to 
za to. 

martin bělohlávek
je místopředseda, který 
má nyní pod palcem 
Ústředí Pionýra a dlouhá 
léta taky všechny prohání 
jak nadmutou kozu kvůli 
stálému vzdělávání. Jako 
překvapujícího koníčka má 
historii (i Pionýra). 

kateřina brejchová
Až budete chtít peníze, 
zkuste zajít za Káčou. Má 
jich totiž spoustu. Bohužel 
vám nejspíš nic nedá, 
protože i když nejsou 
tak úplně její, hlídá je 
jako dobrman. Jednou 
za čas se ale ustrne a pár 
milodarů rozdá.

Jiří mlaskač
George je taky 
místopředseda, něco 
jako dvojitá pojistka. 
A protože je vlastně 
pořád tak trochu dítě 
a rád si hraje, má v merku 
akce, soutěže a další 
radovánky v Pionýru.

CHCETE JE?
hvězdnÉ rande

VYHRAJ RANDE S CELEBRITOU
Víš, který živočich se vyznačuje nadáním pro práci všeho druhu?
a) lenochod, b) mravenec, c) krakatice.
Do 30. 6. 2009 pošli na číslo 777 248 720 SMS ve tvaru HVEZDNE RANDE – 
správná odpověď – číslo vybrané celebrity (například HVEZDNE RANDE – C 
– 4) a tvoje číslo může být zařazeno do slosování. Pak už jen vyčkej, kdy se ti 
tvůj idol ozve.

reklama
v rámci kampaně evropa mladýma 
očima realizovalo sdružení pionýr 
v roce 2008 tři projekty. Jednalo 
se o seminář volnočasová výchova 
pro rozvoj participace v kontextu eu, 
pionýrský sedmikvítek – folklorní 
tance a poselstvo krále Jiřího – 
přípravná a zahajovací práce projektu.  

na realizaci projektů přispělo ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy částkou 150 000 kč. 

Výkonný výbor České rady Pionýra
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1b, 2a, 3a, 4c, 5c, 6b, 7b, 8a, 9b, 10a, 11c

o putovní pohár zlaté růže –  1. 
5. – 6. 4. 2008 – České budějovice 
V jaké disciplíně se soutěží o putovní pohár  
Zlaté růže? 
a) pěstitelství   b) uzlování   c) skok skrz růžový keř 

koncert děti dětem – 1. 2. 2008 – 2. 
kongresové centrum praha
Kdo byl hostem na 11. ročníku koncertu Děti dětem? 
a) Bára Zemanová   b) Lenka Filipová   c) Anna K 

pionýrský sedmikvítek – folklórní 3. 
tance – 21. – 23. 11. 2008 
Kde probíhalo soutěžní klání Pionýrského Sedmikvít-
ku ve folklórních tancích? 
a) Přibyslav   b) Havlíčkův Brod   c) Chotěboř

ledová praha – 1. – 3. 2. 2008 – praha 4. 
Kolik účastníků využilo nabídky volného či zlevněné-
ho vstupu do pražských muzeí?
a) 3 000   b) 6 000   c) 9 000

pionýrský sedmikvítek – pro rock – 5. 
22. 11. 2008 – klub exit chmelnice – praha 
Kdo se stal vítězem soutěže PRO ROCK 2008? 
a) Divine   b) T.B.A.   c) Memphis

kamínka – 11. – 13. 4. 2008 6. 
Vzdělávací akce Kamínka se v roce 2008 uskutečnila: 
a) v Kamýku nad Vltavou 
b) v Kamenici nad Lipou 
c) v Šumperku 

Jsi akční hrdina?
cítíš se v akci jako doma, nebo jsou pro tebe akce a soutěže Pionýra velkou neznámou?












řešení:



pionýrský sedmikvítek – dětská porta 7. 
– 31. 1. – 3. 2. 2008 – praha 
Kolikátý ročník Dětské Porty se uskutečnil? 
a) XV. ročník   b) XVII. ročník   c) XX. ročník

pionýrský sedmikvítek – tance –  8. 
‚11. – 13. 1. 2008 – Jablonec nad nisou 
Kolik tanečních vystoupení se předvedlo? 
a) téměř 110   b) téměř 60   c) téměř 200 

pionýrský sedmikvítek – výtvarná 9. 
a rukodělná činnost – 11. – 13. 1. 2008 – 
kopřivnice 
Ve městě konání akce se vyrábí: 
a) osobní automobily značky ŠKODA
b) nákladní automobily značky TATRA
c) osobní automobily značky FIAT 

pionýrský sedmikvítek – clona –  10. 
13. – 14. 12. 2008 – děčín
V jakých oblastech se soutěž CLONA vyhlašuje?
a) divadlo   b) film, foto, video   c) video klip 

pionýrský sedmikvítek – hudba a di-11. 
vadlo – 19. 1. 2008 – České budějovice 
Která kategorie není součástí soutěže Pionýrský Sed-
mikvítek – divadlo.   
a) experimentální divadlo 
b) recitace 
c) scénický tanec 










reklama

ministerstvo kultury 
přispělo v roce 2008 
na realizaci  systému 
postupových soutěží 
pionýrský sedmikvítek  
částkou 50 000 kč.

Finanční prostředky byly 
využity na  spoluzajištění 
závěrečné přehlídky v rámci 
koncertu Děti dětem 
– na částečnou úhradu  
pronájmu sálu.



londýn je jedno z největších měst 
evropy, hlavní město velké bri-
tánie a centrum obchodu, kultur, 
hudby či nevšedního oblékání 
z celého světa. v roce 2008 navíc 
získal londýn další samolep-
ku do sbírky. stal se městem, 
kde byl zahájen mezinárodní projekt 
all together. bylo to tak, že začátkem 
ledna se na pražském letišti sešli hned 
3 pionýři nachystaní na schůzku s dal-
šími cca 10 lidmi z organizací ifm-sei 
z norska, rakouska, německa a velké 
Británie. 

londýn byl vybrán především proto, 
že zde sídlí silný region organizace wo-
odcraft folk, a zároveň zde již několik 
projektů, ze kterých měl all together 
vycházet, probíhá. all together byl totiž 
plánován jako dlouhodobý projekt, kte-
rý má za cíl otevřít dveře našich organi-
zací a aktivně do nich zvát děti a mladé 
lidi ze sociálně, národnostně, kulturně, 
ekonomicky či zdravotně znevýhodněné 
společnosti. 

a tak místo návštěvy big benu či tower 
bridge se všichni věnovali temným 
zákoutím velkoměsta. ve čtvrti fulham 
se nachází perfektně vybavené komu-
nitní centrum, ve kterém se angličtí 

woodcrafteři scházejí. pokud na ta-
kovou oddílovou schůzku přijdete, 
nalezente něco úplně jiného, než byste 
čekali u nás. vedoucí tmavé i světlé 
pleti společně tvoří program pro děti 
v přibližně stejném složení, bez ja-
kýchkoliv známek hloupých narážek, 
nepříjemností, problémů či čehokoliv 
jiného. a jak se jim to povedlo a co pro 
to museli udělat, je právě jejich vklad 
do projektu all together. pionýři třeba 
naopak přinesou svoji zkušenost ohled-
ně parťáků na letních táborech. kdy-
byste ale někdy měli cestu do londýna, 
zastavte se ve fulhamu u woodcrafterů, 
člověku to hned změní pohled na svět. 

(za pionýry přináší tuto zkušenost Jana 
Janečková, Marcela Haladová a Jiří Let)

Londýn
místo vzniku projektu All Together

Test osobnosti
Můžeš vycestovat do zahraničí, 
především po EU?

reklama

mluvíš nějakým cizím jazykem? 
Anglicky. a. (4)
Francouzky nebo německy nebo španělsky. 

b. 
(3)

Rusky nebo nějakým dalším. c. (2)

Nemluvím. d. (1)

byl/a jsi někdy v zahrani-
čí na dovolené? 

Jasan, jezdíme každý a. 
rok. (4)
Párkrát jsem byl/a. b. (3)
Jenom jednou. c. (2)
Ne vůbec, děsím d. 
se toho! (1)

měl/a jsi někdy vztah/románek s někým, 
kdo mluví cizím jazykem (cizincem)?

Jasně, víckrát a bylo to super! a. (4)
Jednou, na dovolené. b. (3)
Jednou, ale jenom v ČR (třeba na disko-c. 
téce, táboře apod.). (2)
Ne vůbec, nedokážu si to představit. d. (1)

víš, jak se kupujou leten-
ky a mezinárodní jízdenky 
na vlak a autobus? 

Jasně, už jsem to párkrát a. 
zařizoval/a. (4)
Tuším, ale ještě jsem to nedě-b. 
lal/a. (3)
Nemám tušení, ale znám něko-c. 
ho, koho bych se zeptal/a. (2)
Nemám absolutně páru. d. (1)

Jak snášíš jiné kulturní pro-
středí? 

Je to pro mě hustý, dokonce a. 
to vyhledávám. (4)
V celku dobře, ale radši b. 
zajdu s českejma kámošema 
na ovocnej koktejl. (3)
Moc mi to nevyhovuje, ale pře-c. 
kousnu to. (2)
Je to vopruz, nemám rád cizí kultury. d. 
(1)

Výsledky: 
5-9 bodů
Očividně máš ještě málo zkušeností, nicméně i s tím 
se dá něco dělat. Pro začátek bychom ti doporučili vy-
razit na nějakou mezinárodní akci v ČR, například jako 
tomu bylo v roce 2008 u pionýrské skupiny Omega, 
87. pionýrské skupiny Javor, pionýrské skupiny Roky-
cany – Jih a mnoha dalších. Sice asi nemáš úplně jasné 
předpoklady, nicméně všechno se dá dohnat a trocha 
zkušeností ti určitě nebude na škodu… tak jen do toho! 

10-14 bodů
Je vidět, že máš již nějakou tu zkušenost s cestováním 
a s prostředím cizích zemí za sebou. Do budoucna 
se nemusíš bát vyrazit na kterýkoliv seminář, popřípa-
dě i s drobnou pomocí uspořádat nějakou akci sám. 
Stejně jako mnozí pionýři v roce 2008, stačí vybrat 
některou z nabídek a bez obav vyrazit… 

15-20 bodů
Je vidět, že už jsi profík. Nemusíš mít strach kamkoliv 
vyrazit ani uspořádat jakoukoliv akci s mezinárodní 
účastí. V podstatě by se dalo říct, že můžeš z fleku 
i na ty nejnáročnější jednání a organizovat dlouhodo-
bé projekty. Nic pro tebe nebude úplně nové a snadno 
se rozkoukáš při jakékoli činnosti. Stačí tedy jen vybrat 
správné datum a začít… můžeš klidně i něco zorgani-
zovat pro kámoše…

chcete se něco naučit? 
chcete potkat mladé lidi 
z celé evropy i mimo ni? 
Zapojte se do programu Mlá-
dež v akci, stejně jako Pionýr 
v roce 2008 s projektem Let 
Media Show Your Opinion. 

Více naleznete na  
www.mladezvakci.cz. 



Pomáhat nás baví
Proto když někde 
vidíme dobrou 
příležitost, jdeme 
do toho. A podpo-
řit boj proti rako-
vině, to je příleži-
tost s velkým P. Takže při 
Českém dni proti rakovině, 

14. 5. 2008, nebylo co řešit. Vyrazili jsme do ulic a pro-
dávali kytičky. Někde to šlo hladce, jinde 
tolik ne, ale se vším jsme si poradili. 

Kytky jsou sice jenom za dvacku, ale 
troška ke trošce a nakonec z toho 
byly skoro dva melouny – pravda, pár 
lidí dalo i víc, asi nej-
dražší kytka roku 2008 
se prodala v Praze 
za dva tisíce. Ale díky 
patří všem, kdo proje-
vili dobrou vůli.

spiderman
Proč prodávám kytky? To je jednoduchý. Bejval jsem 
hvězda. V komiksech i ve filmech jsem nabančil kaž-
dýmu zloduchovi, co se objevil v okolí. Jenže děcka to 
přestalo zajímat a choděj radši na pionýrský schůzky. 
Tak jsem si to chtěl taky zkusit, abych věděl, kde je 
zakopanej pes. No a chytlo mě to tak, že tu s nima 
teďka ukecávám lidi, aby přispěli, je to celkem psina.

pro dobrou věc  
i cedíme krev
přijdou chvíle, kdy jen dobrá vůle ne-
stačí a je třeba se něčeho vzdát, abyste 
pomohli ostatním. ne dvacetikoruny, 
nebo nějaké věci, ale části sebe sama – 

vaší krve. ani to ale nemusí moc bolet, 
protože jinak by akce zdravá pionýrská 
krev nejspíš neměla tak dlouhou tradici. 
první zdravé pionýrské krvácení proběhlo 
v brně, nápad se ale uchytil a dnes se již 
pionýrské žíly napichují po celé republice, 
takže díky všem dárcům!

hrabě drákula,  
garant akce

Batman
Akční hrdina to nemá snadný, víte? Někdo mu musí 
stát za zadkem, hlídat, aby bylo všechno OK, promazat 
zbraně, zalátat kostýmy... Na tohle byl fachman můj 
komorník Alfred, když ale odešel na odpočinek, musel 
jsem hledat někoho, kdo to vezme za něj. No a v tomhle 
Pionýru jsou na tohle borci, tak jsem se dal k nim. Teď 
můžu pomáhat lidem a o všechno ostatní je postaráno.

superman
Když jsem se jako dítě dostal na Zemi, hned bylo jas-
né, že mám zvláštní schopnosti, které bych měl použít 
pro dobrou věc. Bojoval jsem s padouchy, zachraňoval 
svět, ale pořád někde poletovat mě už nebavilo a za-
čalo mi to připadat jako ztráta času. Přemýšlel jsem, 
jak být opravdu užitečný. Když jsem zjistil, že můžu 
pomoct proti rakovině, neváhal jsem. 

Zeptali jsme se některých sběračů,  
proč do toho šli s námi a pomáhali.

„kolik stojí?“ „dvacku.“ „t
ak to 

jste asi jediní, kdo nezdraž
ili…“

„nekoupíte si kytičku“ – „Joo, vás 
hledám každé metro už od ípáku…“

„nepřispějete dvacetikoru-
nou na boj proti rakovině?“ 
„ale jo, já jsem se asi před 
půl rokem snad vyléčila, tak 
teď pomůžu jiným…“

„nekoupíte si kytičku?“ „ale já 
jsem jenom chudej důchodce. 
a víte co? tak mi jednu dejte.“

slzy chucka norrise prý 
lečí rakovinu, škoda, 
že chuck nepláče – nikdy.

Našich 795 superhrdinů vybralo celkem

1 953 362 korun
což je zhruba jedna sedmina z celkem vybrané částky.

reklama

Poskytuje platformu pro výměnu informací, 
ověřených referencí a společných zkušeností 
v oblasti rozvoje lidských zdrojů – pro nás 
přínosných s ohledem na přípravu, vzdělávání 
a práci s firemními dobrovolníky. Pionýr se stal jejím 
prvním členem z okruhu sdružení dětí a mládeže.



fotoromán

Tohohle 
bezva kluka si 

pamatuju z minulýho 
kurzu.

O přestávce 
ho musím 
odchytit! Sakra, jsem 

druhá.

...hmm, ten 
nevypadá špatně, 

nakonec by tu nemusela 
být nuda.

Ahoj, 
že jsme se už potkali 

před měsícem na kurzu práce 
s motorovou pilou?

Jasně, 
Texaský masakr…

Koukala 
jsem po tobě už tehdy 

před měsícem.

Za chvíli zase 
začíná školení.

blažena
jede na kurs kvůli táboru, jako všichni 
ostatní, ale ráda by se pobavila a našla tu 
třeba i kluka.

eva
je překvapená, že se tu potkala s Vaškem, 
kterého už zná z předchozích školení. Jen 
neví, jestli si ji taky pamatuje.

vašek
netuší, že si ho tu vyhlídnou hned dvě 
holky. Po Evě ale už dřív nenápadně 
pokukoval, jen se neodhodlal ji oslovit.

prázdniny se blíží a tak se pionýrská 
omladina schází na kurzech kvůli 
kvalifikaci na letní tábory. mezi evou 
a vaškem, kteří se potkali na školení 
už dřív, přeskočí jiskřička – eva ale není 
jediná, komu se vašek líbí. zvládnou 
milostný trojúhelník a doplnění kvalifikace 
najednou?

Eva o přestávce oslovila Vaška, 
když byl zrovna sám.

Zpět ve školicí místnosti. 

To bude 
překvapení…

Eva nemůže uvěřit, že se Vaškovi taky 
líbí. Nemůže se dočkat další přestávky.

Taky 
se mi moc 

líbíš.

Ani tady 
není klid, pojď 

někam, kde budeme 
sami.

Však to 
bez nás chvíli 

zvládnou. Když 
nechce mě, nebude 

mít ani kvalifikaci, o to 
se postarám!

Asi jsem 
zabouchnutá.

Hmm, 
při tomhle 

školení se na závěrečnou 
zkoušku docela těším.

Do háje, 
zase jsem 
pozadu.



A žili spolu šťastně ještě přes 
mnoho dalších kurzů…

Zodpovědnost zvítězila nad 
zamilovaností.

Vašek má ale nápad.

Touhu po vzdělání 
ani zámek nezadrží.

Asi 
bysme se měli 

opravdu vrátit, přece si 
na sebe ještě najdeme 

chvilku.

A bez 
kvalifikace 

navíc nemůžeme 
jet na tábor.

Zatraceně, nejde 
to, je zavřeno zvenčí!

Neviděl 
někdo Evu a Vaška?

Nechci 
žalovat, ale…

Už 
jsme tady.

Ještě 
že jsme v přízemí.

Než 
budeme pokračovat, 

zahrajeme si na rozehřátí 
takovou kontaktní hru. No 

vida, tohle je 
taky fajn.

Ještě, 
že jsme se vrátili, 

jinak bysme ten test určitě 
neudělali.

Ale 
co, nakonec jim 
to docela přeju.

Tak 
vidíš, našli 

jsme jeden druhého 
a ještě máme 
kvalifikaci.“

A to 
všechno díky 

Pionýru.

Fakta a čísla
za rok 2008 proběhlo na úrovni:

a) Ústředního pionýrského vzdělávacího centra 6 kurzů, 
celkem pro 229 účastníků;

b) vzdělávacích center krajských organizací Pionýra 81 
akce pro 1 088 účastníků;

což v souhrnu značí 1 317 absolventů a 87 realizovaných 
kvalifikačních akcí Pionýra.

Šlo o akce doškolovací, výměny zkušeností nebo pro získání potřebné 
kvalifikace různých úrovní v systému přípravy vedoucích v pionýru.

Pionýr byl v roce 2008 držitelem akreditací Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, které vytvářejí prostor 
pro vzdělávání a přípravu jejich absolventů nejen pro práci 
v Pionýru ale zcela obecně, protože tzv. akreditované kurzy 
dávají kvalifikaci s obecnou platností:

Hlavní vedoucí dětského tábora
Hospodář – účetní v občanském sdružení
Vedoucí dětského kolektivu
Vedoucí zotavovací akce
Zdravotník zotavovací akce



v listopadu 2008 zahájil pionýr republ
i-

kovou otevřenou soutěž oddílů a jedno
t-

livců poselstvo krále Jiřího inspirovano
u 

mírovou snahou Jiřího z poděbrad.

držitelem křišťálové vlaštov-
ky pro rok 2008 se stal vladi-
mír farský z boskovic.

Česká rada pionýra se v roce 2008 sešla čtyřikrát, přesto je stále o čem jednat.

v roce 2008 konečně vznikl Grafický 
manuál k jednotícím prvkům pi-
onýra, který je hlavním, ale ne 
jediným výsledkem spolupráce 
se studiem kafka design.

v roce 2008 se uskutečnil první 

ročník projektu parťáci. zapojilo 

se do něj 67 účastníků z deseti za-

řízení institucionální výchovy, kteří 

vyrazili na letní pionýrské tábory.

v lednu 2008 jsme předali na základě rozhodnutí krajského soudu v ostravě objekt stodolní.

business leaders forum, Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů (Čsrlz) a pio-nýr s podporou nadace dětem 3. tisíciletí ve čtvrtek 6. listopadu 2008 uspořádali se-tkání na téma „dobrovolnictví jako součást společenské odpovědnosti firem“. 

pionýr Jiří let se stal 
zástupcem evropského 
fóra mládeže pro české 
předsednictví v radě eu.

v říjnu 2008 chcíp-
li na ústředí os-
máci degu. chuck 
norris neplakal. 
možná je to tím, 
že želva stále žije.

od září 2008 vychází mo-zaika pionýra jako plnobarevná, najdete ji i na mozaika.pionyr.cz.

reklama

pionýr se v roce 2008 stal členem České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. 

kafka design je 
renomovaná agentura 

poskytující grafické práce 
včetně kompletního 

produkčního a reklamního 
servisu. spolupracovat s ní 

je radost.
a navíc: kavka obecná (corvus 

monedula) je ptákem roku 2001.



weby, informatikaCo je zrovna  
IN a co OUT
Kam svůj webík složit
Super hosting zdarma pro všechny organizační jednotky sdružení Pionýr je 
trefa pro všechny, kdo chtějí mít cool doménu třetího řádu cool.pionyr.cz. 
Tento hosting využívá 136 pionýrských skupin a všech 14 krajských organi-
zací Pionýra. Samozřejmě jsou na něm všechny oficiální prezentace Pionýra, 
databáze, mailovky, konference atp. 
in tip: existuje 364 domén třetího řádu pod doménou pionyr.cz na serveru pionýra.

V jednotě je síla - prezentace KOP
Nebo také webové stránky krajských organizací Pionýra. 
Název kraje-tečka-pionyr-tečka-cézet tě nyní spolehlivě 
dovede na pionýrskou organizaci konkrétního kraje. Shod-
ná struktura ti pak usnadní orientaci. No a celé to ušetřilo 
práci 13 KOP, které tuto jednotnou formu využívají. 

in tip: obsah stránek 
kop může tvořit jaký-
koliv uživatel servisu 
pionýra prostě tak, 
že napíše a vloží 
článek nebo 
akci do ka-
lendáře.

RISP - nepřítel papíru
Zkratka RISP znamená registrační informační 
systém Pionýra a je to důležitá pomůcka pro 
každého, kdo chce jít s dobou. Je to totiž 
čistě elektronická alternativa papírové regis-
trace. Na některých krajských organizacích 
Pionýra je již povinná.  
in tip: registrace v systému risp je rov-
nocenná s registrací papírovou - je dokonce i užitečnější a šetří 
práci, čas a lesy.

Super web - pionyr.cz
Ty ještě neznáš hlavní veřejné stránky Pionýra? To je ale velká 
chyba, kterou musíš urychleně napravit!!! Tento webík poskytuje 
základní informace o historii i současnosti sdružení Pionýr, odkazy 
na jednotlivé krajské organizace Pionýra a pionýrské skupiny apod. 
Aktuálnost stránek je zajištěna vkládáním článků a aktualit ze Ser-
visu Pionýra, o kterém se více dozvíš v dalším IN tipu! 
in tip: na adrese pionyr.org je mezinárodní verze stránek.

Servis pro Pionýry
Už se ti doneslo, že kdo není na Servisu, jako by nebyl? Není divu, Servis je jedna 
z nejvýznamnějších složek vnitřního informačního toku Pionýra. Obsahuje totiž ka-
lendář akcí, nejnovější zprávy ze sdružení, nejrůznější dokumenty ke stažení, inzerci 
a mnoho dalšího. Navíc je propojen s prezentací pionyr.cz a prezentacemi krajských 
organizaci Pionýra. 
in tip: servis pionýra je web 2.0, takže jeho obsah můžeš aktivně tvořit i ty!

IN OUT
Mít webové stránky 

na Pionýrském 
serveru s doménou 

třetího řádu  
cool.pionyr.cz.

Nemít webové 
stránky nebo je mít 
a platit si za hosting 
a za vlastní doménu.

Znát a navštěvovat 
stránku  

www.pionyr.cz.

Nevědět, jak vypadají 
webovky Pionýra.

Přispívat svými  
náměty. Krást nápady.

Mít účet na Servisu 
Pionýra.

Mít účet 
na Facebooku.

Mít jednotné stránky 
krajských organizací 

na Pionýrském 
serveru.

Být „každý  
pes jiná ves“.

Využívat 
elektronickou 

registraci.

Využívat „papírovou” 
registraci.
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Sestaveno dne:   27. 3. 2009

Podpisový záznam:

PIONÝR
obanské sdružení

Senovážné námstí 977/24

43

Praha 1

Název, sídlo, právní forma

a pedmt innosti úetní jednotky

98

515

innosti

hlavní hospodáská

1 2

1664

1159

17

   3. Tržby za prodané zboží

22111

220

 15. Úroky

Ostatní výnosy celkem

 20. Úroky

 18. Jiné ostatní výnosy

 24. Jiné ostatní náklady

   2. Tržby z prodeje služeb

Poskytnuté píspvky celkem

  31. Poskytnuté píspvky zútované mezi organizaními složkami

Služby celkem

 13. Ostatní sociální náklady

Dan a poplatky celkem

   5. Opravy a udržování

   6. Cestovné

   7. Náklady na reprezentaci

52

2722 52

2624

   4. Prodané zboží

I
499161

Spotebované nákupy celkem

   1. Spoteba materiálu

   2. Spoteba energie

íslo 
ádku

   8. Ostatní služby

Osobní náklady celkem

   9. Mzdové náklady

 10. Zákonné sociální pojištní

  15. Da z nemovitostí

 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

 18. Ostatní pokuty a penále

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

12659

331

  32. Poskytnuté píspvky 

12482
177

Náklady celkem

 27. Pijaté píspvky (dary)

 28. Pijaté lenské píspvky

Provozní dotace celkem

844
2896

4606 10

4121

5195 493

31 483

381
17

4

Výet položek 

podle vyhlášky . 504/2002 Sb.,

  Výnosy celkem

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

Výkaz zisku a ztráty
v plném rozsahu

(v tisících K)
ke dni  31.12.2008

Výsledek hospodaení ped zdanním

Výsledek hospodaení po zdanní

Pijaté píspvky celkem

 29. Provozní dotace

5
109

1159 50
50

25991 595

innosti

hlavní hospodáská

1 2
íslo 
ádku

2791468
1468

52

910
102
808

331

1884

ve znní vyhlášky . 476/2003 Sb.

382 -264
382 -264

22111
26373

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA,
HOSPODAŘENÍ
aneb co jsme semleli

Dotace MŠMT: 26 562 000

Dotace MK: 80 000

Program Mládež v akci: 270 000
Dary: 220 000

Příjmy z úroků: 101 000

Účastnické poplatky: 830 000



íslo 
ádku

Stav k prvnímu dni 
úetního období

Stav k posled. dni 
úetního období

1 56789 49713
2 33 33
6 33 33

10 63123 56650
11 5840 5585
13 53701 47562
14 2011 2011
18 1571 1492
21 293 268
25 293 268
29 -6660 -7238
33 -33 -33
35 -3336 -3764
36 -1720 -1949
39 -1571 -1492

íslo 
ádku

Stav k prvnímu dni 
úetního období

Stav k posled. dni 
úetního období

41 3283 2727
42 568 515
49 568 515
52 1604 894
53 992 329
56 125 176
57 397 250
58

1
65 65 65
69

64
70 25 9
72 1034 1186
73 50 65
74 3
75 981 1121
81 77 132
82 40 1
83 37 131
85 60072 52440

Název, sídlo, právní forma

a pedmt innosti úetní jednotky 

obanské sdružení 
Senovážné námstí 977/24

Pionýr 

Výet položek
podle vyhlášky . 504/2002 Sb.,

   2. Píjmy píštích období                                                                    

   1. Náklady píštích období  

   4. Poskytnuté provozní zálohy

Souet . 43 až 51
I. Zásoby celkem 

  7. Zboží na sklad a v prodejnách          

   1. Odbratelé

Souet . 42+52+72+81 
B.   Krátkodobý majetek celkem                                  

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 

  4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
  6. Oprávky ke stavbám

  7. Oprávky k samostatným movitým vcem a souborm movitých vcí

  4. Pjky organizaním složkám 

Souet . 30 až 40

  8. Ostatní dlouhodobý hmotný  majetek   

Souet . 22 až 28
III. Dlouhodobý finanní majetek celkem                      

  4. Drobný dlouhodobý nehmotný  majetek   

  1. Pozemky

  3. Stavby 

  4. Samostatné movité vci a soubory movitých vcí                     

I
499161

AKTIVA

Souet . 2+10+21+29

Souet . 3 až 9

Rozvaha (bilance)
v plném rozsahu
ke dni  31.12.2008

(v tisících K)

Praha 1

Souet . 11 až 20
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 

A. Dlouhodobý majetek celkem 

   2. Ceniny   

Souet . 53 až 71

Souet . 73 až 80
III. Krátkodobý finanní majetek celkem 

   1. Pokladna   

  13. Nároky na dotace a ostatní zútování s rozpotem orgán územních samosprávných celk                          

   3. Úty v bankách     

  17. Jiné pohledávky                                                   
  18. Dohadné úty aktivní

   5. Ostatní pohledávky
   6. Pohledávky za zamstnanci                                                                            

II. Pohledávky celkem                                                        

Souet . 82 až 84 
IV. Jiná aktiva celkem  

. 1+41  
AKTIVA CELKEM

ve znní vyhlášky . 476/2003 Sb.

íslo 
ádku

Stav k prvnímu dni 
úetního období

Stav k posled. dni 
úetního období

86 58379 51950
87 58904 51832
88 58705 51633
89 199 199
91 -525 118
92

118
93 -525
95 1693 490

106 1671 410
107 180 38
110

3
111 152 17
113 88 121
115 17 43
117 21 27
123 1138 156
128 75 5
130 22 80
131 20 80
132 2
134 60072 52440

Podpisový záznam:

   1. Dodavatelé
Souet . 107 až 129              

III. Krátkodobé závazky celkem                                   

   1. Výdaje píštích období                                                                      

 17. Jiné závazky                                                                                     

   2. Výnosy píštích období                                                                     

Souet . 131 až 133
IV. Jiná pasiva celkem                                                   

 22.  Dohadné úty pasivní                                                                    

Sestaveno dne: 27. 3. 2009

   5. Zamstnanci

   9. Ostatní pímé dan                                                                            

   7. Závazky k  institucím sociálního zabezpení a veejného zdravotního pojištní

 11. Ostatní dan a poplatky                                                                    

   4. Ostatní závazky

Souet . 87 + 91                

A.      Vlastní zdroje celkem                                                    

PASIVA

Souet . 88 až 90
I. Jmní celkem                                                                 

Souet . 92 až 94
II. Výsledek hospodaení celkem 

   1. Vlastní jmní                                         
   2. Fondy                                                                 

   1. Úet výsledku hospodaení                                                                   
   2. Výsledek hospodaení ve schvalovacím ízení

.  86 + 95 
PASIVA  CELKEM

Souet . 96+98+106+130
B.        Cizí zdroje celkem

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA,
HOSPODAŘENÍ
aneb co jsme semleli
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zpráva revizní komise 
pionýra

Revizní komise Pionýra se na za-
čátku svého volebního období 
primárně zaměřila na pravidelné 
revize krajských organizaci Pio-
nýra za roky 2006 a 2007. Byly 
dokončeny revize KOP započaté 
v roce 2005 a 2006, u kterých si 
Revizní komise Pionýra vyžádala 
další podklady k jejich dokon-
čení. Většina kontrol neshledala 
závažné nedostatky a lze říci, 
že přerozdělení dotačních titulů 
na krajích a následná péče o ma-
jetek Pionýra, pořízený jak z dota-
ce, tak z vlastních prostředků, jsou 
velmi dobré. Zároveň byly řešeny 
následné revize subjektů spravují-
cích objekty z FDM. Kontroly byly 
zaměřeny především na způsob 
evidence objektu v účetnictví jako 
samostatného střediska subjektu, 
na efektivnost využiti jednotli-
vých přidělených dotačních titulů 
a na samotnou správu objektů 
a jejich využití. 

Revizní komise Pionýra pracovala 
v roce 2008 ve složení: předseda 
RKP: Oldřich Lindovský (MSKOP), 
členové RKP: Libuše Nejedlá  
(PlKOP), Václav Johánek (PlKOP), 
Milan Matyáš (JMKOP), Miroslav 
Maršálek (KOP kraje Vysočina) 
a Roman Martinek (POP). V rámci 
zajištění součinnosti mezi orgány 
Pionýra se předseda Revizní komi-
se Pionýra pravidelně zúčastňoval 
jednání Výkonného výboru České 
rady Pionýra. V roce 2008 nebylo ze strany Revizní komise Pionýra navrženo žádné závažné opatření. Členo-
vé Revizní komise Pionýra jsou většinou profesionálními účetními, kteří jsou pravidelně proškolováni a dopl-
ňují si vzdělání. 

 Oldřich Lindovský
 předseda
 Revizní komise Pionýra

omluva

České radě dětí a mládeže
Pionýr je jedním ze zakládajících členů České rady dětí a mládeže. Je to tak trochu naše dítě – společné s dalšími ustavujícími 
sdruženími. Je proto jasné, že si výrostka hlídáme a chceme, aby dobře prospíval. A tak když vidíme nejasnosti a nedostatky, 
nebojíme se na ně poukázat. 

Dalo by se zkrátka říct, že někdy pěkně prudíme. Chceme se tímto vedení České rady dětí a mládeže za své ne zcela tolerantní 
chování omluvit. Nemyslíme to špatně, ale nemůžeme si pomoct… 

Koneckonců, nejedna naše pruda padla na úrodnou půdu a nastartovala řešení problému.
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zpráva o činnosti 
nejvyšší rozhodčí 
komise pionýra za rok 
2008

Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra 
řešila v roce 2008 tyto záležitosti:

jednací řád Nejvyšší rozhodčí • 
komise Pionýra;
problém s výkladem § 75 záko-• 
níku práce – dohody o provede-
ní práce;
spor o dělení majetku mezi • 
PS Safír Kdyně a PS Jitřenka 
Kdyně.

První jednání Nejvyšší rozhodčí 
komise Pionýra (dále jen NRKP) 
v roce 2008 se uskutečnilo formou 
výjezdního zasedání ve Skoko-
vech dne 26. 1. 2008, kde NRK 
především řešila úpravu jednacího 
řádu pro potřeby NRKP. A dále pak 
problém výkladu nového zákoníku 
práce ve vztahu k uzavírání dohod 
o provedení práce (kdy nad rámec 
svých kompetencí projednala na žá-
dost místopředsedy Pionýra Mgr. M. 
Bělohlávka stanovisko k dohodám 
o pracovní činnosti, o které byla 
požádána – s ohledem na složení 
komise ze 3 právníků ze 3 různých 
krajských organizací Pionýra – které 
však není právně závazné, ale jen 
informativní).
Další rozhodování NRKP ve sporu 

mezi PS Safír Kdyně a PS Jitřenka Kdyně probíhalo korespondenčně (e-mailovou formou) v období od 12. 3. 2008 
do 20. 4. 2008. Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra po prostudování řady podkladových materiálů od obou PS 
a po jejich porovnání s platným Statutem Pionýra a Směrnicí pro hospodaření ve sdružení Pionýr dospěla k zá-
věru, že formálně nedošlo k rozdělení PS Safír Kdyně, ale že byla nově založena PS Jitřenka Kdyně z řad bývalých 
členů PS Safír Kdyně. Přesto byly dle názoru NRKP splněny podmínky článku III.B.3. Směrnice o hospodaření 
ve sdružení Pionýr pro dělení majetku mezi obě pionýrské skupiny. Jelikož však ad hoc ustanovené rozhodčí 
komisi Plzeňské krajské organizace Pionýra i NRKP chyběly podklady pro rozhodnutí, která ze skupin má nárok 
na jakou část majetku, zrušila NRKP rozhodnutí rozhodčí komise Plzeňské KOP a věc vrátila této komisi k novému 
projednání. Celý spor pak byl za účasti Výkonného výboru České rady Pionýra a díky jím poskytnuté mimořádné 
dotaci 150 000 Kč a díky převodu táborové základny po jiné (zrušené) PS na nově vzniklou PS Jitřenka Kdyně 
dořešen Smlouvou o majetkovém vyrovnání uzavřenou mezi sdružením Pionýr a oběma pionýrskými skupinami, 
ve které byl způsob majetkového vyrovnání smluvně dohodnut.

 JUDr. Kožíšková Ivana
 předsedkyně NRKP

omluva

Ostraze budovy Senovážné náměstí 977/24
Omlouváme se příslušníkům ostrahy, kteří střeží bezpečnost budovy na pražském Senovážném náměstí 977/24, za to, že naši 
ztřeštění dobrovolníci je čas od času ruší při víkendovém či večerním (i nočním) rozjímání.

Doufáme, že nám to prominou a budou nás i nadále hlídat jako oko v hlavě.





Stránka plná čísel

 17 100 členů sdružení  387 pionýrských skupin 

 667  oddílů  325 všeobecných oddílů  176 
turistických oddílů  57 sportovních oddílů  16 
přírodovědných oddílů  17 tanečních oddílů  19 
dívčích oddílů  15 chlapeckých oddílů  4 indiánské 

oddíly  3 šachové oddíly  3 rybářské oddíly  2 
myslivecké oddíly  119 otevřených klubů  362 
letní tábory  a na nich 19 438 účastníků  celkem 

252 974 „osobodní“ na letních táborech  888 
akcí s dotací MŠMT  a na nich 33 108 účastníků 

 celkem 60 018 „osobodní“  62 zimní tábory 

 s celkem 1 627 účastníky  celkem 10 464 
„osobodny“  87 vzdělávacích akcí  pro 1 317 
účastníků  33 dlouhodobých projektů pro neorganizované 

děti a mládež  akce Ledová Praha pro více než 9 000 
účastníků  7 postupových soutěží Pionýrského Sedmikvítku 

 s 1226 soutěžícími  30 židlí na Ústředí Pionýra  

z toho 30% trvale obsazených  přes 2 000 000 
hodin práce dobrovolníků  přes 3 500 dobrovolníků 

s celoročním „úvazkem“  přes 27 000 oddílových 

schůzek  přes 170 táborových základen a objektů pro 

činnost s dětmi a mládeží ve vlastnictví nebo užívání 

reklama

Chcete jet s dětmi do za-
hraničí? Chcete odjet 
na vzdělávací seminář? 
Chcete se setkat se zá-
stupci Evropské Unie 
nebo OSN? 

Zapojte se skrze Pionýr 
do jeho mezinárodní 
organizace IFM-SEI.

www.ifm-sei.org

Český výbor pro unicef 
vznikl v r. 1991 a je 
součástí hlavní světové 
organizace, která se zabývá 
ochranou a zlepšováním 
životních podmínek 
dětí a podporou jejich 
všestranného rozvoje. 
pionýr je jeho dlouholetým 
členem.

ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 
přispělo částkou  
19 000 000 kč 
na realizaci projektu 
pionýr – místo, kam 
patřím 2008. z tohoto 
projektu bylo 
realizováno základní  
zajištění činnosti 
sdružení pionýr 
v roce 2008.  Částkou  
850 000 kč přispělo 
mŠmt na realizaci 
30 volnočasových 
projektů otevřených 
pro neorganizovanou 
mládež. Částkou  
4 801 000 kč přispělo  
mŠmt na realizaci 
investičních akcí 
v roce 2008. 



zrekonstruovaný taneční sál – důlce

ubytovací zařízení Jizera

táborová základna tisá – při převzetí od fdm

To máte:
rozvod vody a kanalizace na Tisé 1 019 616 Kč, nová střecha v Rejdicích 
823 000 Kč, kuchyň a jídelna v Čimelicích 1 137 373 Kč, nová okna 
na Zelené Lhotě 646 597 Kč, podkroví v Uhelné 884 475,50 Kč, 
nová střecha na Železném Hamru 401 196 Kč, kuchyně v Uhřínově 
266 024 Kč, střecha verandy na Esperu 216 465 Kč, vybavení Tvrdonic 
68 314,10 Kč, oprava elektroinstalace na Zouvalce 30 107 Kč, 
kuchyň ve Velkém Vřešťově 4 690 Kč, vybavení kuchyně a jídelny, 
matrace na Zelené Lhotě 119 092,50 Kč, úprava ubytovacího zařízení 
na Bajkalské 62 186 Kč, izolace podkroví a instalatérské práce 
v Popovicích 49 340 Kč, stoly a židle na Vávrovce 19 000 Kč, indiánský 
tábor v Bernově 64 600 Kč, vyčištění Tisé a odvoz odpadů 171 464 Kč, 
oprava po vichřici na Bokouši 22 545 Kč, vybavení a vnitřní údržba 
Jitřenky 150 122,60 Kč, oprava sociálek v Důlcích 69 404 Kč...
pak taky ještě 869 583 kč ve vybavení a údržbě kluboven.

A co bychom potřebovali? 

To máte: 
izolace, čističky, přípojky, rekonstrukce, nové stany, nová okna, nové podlahy, 
vymalovat...

ubytovací zařízení žumberk



Osmero dobrého tábora:

dobrodružství

kamarádi

příro
da

zážitky 
první lásky

    
Letní tábory jsou vyvrcho-
lením celoroční činnosti 
v Pionýru a jak název 
napovídá, děláme je 
opravdu dobře -  
v roce 2008 jsme jich 
uspořádali 362. Proto si 
nenechte ujít stránky  
www.dobrytabor.cz. Už 
čtyři roky na nich můžete 
najít užitečné rady pro 
výběr správného tábora 
i nabídku volných míst, 
zkrátka vše, co potřebu-
jete, aby vaše táborové 
dobrodružství nebylo 
dobrodružné až moc.

projekt opravdu dobrý 
tábor byl zahájen v roce 
2005 a od té doby 
úspěšně pokračuje. 
tak úspěšně, že zaujal 
i několik nenechavců, 
kteří rádi využívají cizí 
nápady.

Má kvalifikované vedení1. 

Má zajímavý program2. 

Je bezpečný3. 

Je ve vhodných prostorách4. 

Je zdravotně zabezpečen5. 

Má dostatek informací pro všechny6. 

Rozvíjí osobnost účastníka7. 

Má důvěryhodného pořadatele8. 

volejte, pište, ptejte se!  www.dobrytabor.cz

od dubna 2009 užívá projekt novou grafiku, kterou vidíte na této stránce.

To vše a mnoho 

dalšího může nabíd-

nout opravdu dobrý letní tábor.


