
 

 

 
Vzpomínky na léto 
Letní pionýrské tábory 2009 
 
Prázdniny jsou za námi a z letních pionýrských táborů zbyly většinou jen vzpomínky. Ať 
už v myslích tisíců účastníků, nebo v podobě stovek fotek, zpracovaných 
celotáborových her, všemožných rekvizit a pro nezasvěcené často nepochopitelných 
zápisů v táborových kronikách. A nejsou to jen vzpomínky na tábor, ale také na 
nepřeberná dobrodružství, cesty časem i prostorem, kamarády… 
Letní tábory, které jsou v Pionýru vyvrcholením celého roku, si ale můžeme 
připomenout i pro někoho možná srozumitelnější řečí čísel. Celkem jich proběhlo 385 a 
vybrat si mohl opravdu každý. Nejvíce bylo jako obvykle těch klasických stanových, ale 
proběhla i celá řada putovních, vodáckých, cyklistických, některé byly v zahraničí, jiné 
zase příměstské nebo určené pro rodiče s dětmi. 
Na všech našich letních táborech se celkem sešlo 20 430 účastníků, takže průměrně na 
jeden jich připadá přibližně 53. Nejčastěji spolu strávili 14 dní, někteří ale třeba i celý 
měsíc.  
I když jsou letní tábory tradiční součástí činnosti Pionýra a mohlo by se zdát, že se 
příliš nemění, není to pravda. Každý rok se objevují nové náměty i různé související 
aktivity. Letos to třeba byla iniciativa nejen neobvyklá, ale i velmi prospěšná. 
 
Dne 1. 7. 2009 byl spuštěn pilotní projekt spolupráce mezi občanským sdružením Pionýr 
a obecně prospěšnou společností Český zelený kříž v oblasti preventivní medicíny.  
Jeho cílem je ověření možnosti rozšíření kampaně Opravdu dobrý tábor a samotné 
táborové činnosti o prvek preventivní medicíny – konkrétně zlepšování péče o chrup a 
tak předcházení budoucím problémům s ním. Český zelený kříž tak rozšiřuje dosah 
vlastního projektu Dětský úsměv. 
Pionýr tímto krokem chce nabídnout rodičům dětí, které se účastní letních pionýrských 
táborů, ještě něco navíc. Táborů, které se do projektu přihlásily, se po část jejich 
trvání účastnila i specialistka z Českého zeleného kříže, která dětem předávala 
vědomosti o správné péči o chrup – ne ale jen formou jakýchsi přednášek, ale 
především snahou o jejich promítnutí do každodenní praxe dětí, aby získaly správné 
návyky a uchovaly si je i po skončení tábora. 
Podle příznivých ohlasů předpokládáme, že tuto iniciativu zachováme i pro další roky a 
pokusíme se jí rozvinout tak, aby zasáhla mnohem více táborů a hlavně pomohla více 
dětem. 
 
Další informace najdete také na: 
www.pionyr.cz, www.dobrytsbor.cz, www.ceskyzelenykriz.cz 
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