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Pionýr slavil výročí na koncertu Děti dětem
Pionýr letos slaví třicet let od obnovení své samostatné činnosti, a tak si
více než tisícovka návštěvníků koncertu Děti dětem užila nejen skvělá hudební
a taneční vystoupení soutěžících Pionýrského Sedmikvítku, proložená předáváním
prestižních Putovních pohárů předsedy vlády ČR, ale také svéráznou
„narozeninovou“ oslavu. Už 23. ročník koncertu uspořádal Pionýr tradičně spolu
s Nadací Dětem 3. tisíciletí v sobotu 1. 2. v Kongresovém centru Praha.
Hned v úvodním vystoupení shrnul předseda Pionýra Martin Bělohlávek celou
myšlenku koncertu Děti dětem, když oslovil sál zaplněný dvanácti stovkami návštěvníků
slovy: „Dobrý večer, holky a kluci, protože se sluší jako první pozdravit ty, pro koho je
dnešní večer hlavně určen.“ Ač bylo hlediště skutečně zaplněné hlavně dětmi,
navštívili koncert i významní hosté, mezi kterými byli zástupci obou komor Parlamentu
ČR, vysocí státní úředníci i zástupci partnerů akce. Pro všechny byla připravena
přehlídka hudebních a tanečních vystoupení. Program nabídl například mažoretky,
sólový i sborový zpěv, moderní tanec, došlo dokonce i na rock a také na jedno
divadelní vystoupení.
Celý večer se kromě přehlídky mladých talentů nesl také v duchu oslavy
30. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra. Nejen, že moderátor Jan Kovařík
připomínal výrazné pionýrské momenty posledních tří desetiletí, ale děti v hledišti si
přes celý sál posílaly polena, ze kterých na pódiu vznikala slavnostní hranice, protože
táborák přece k oslavě pionýrského výročí patří. Zapálení (nebo spíše rozsvícení,
protože kvůli bezpečnosti samozřejmě nešlo o skutečnou vatru) hranice bylo
symbolickou tečkou za koncertem. Po ní už následovalo jen překvapivé předání
nejvyššího vyznamenání Pionýra – Křišťálové vlaštovky – místopředsedkyni a ekonomce
Pionýra Kateřině Brejchové a poté závěrečné vystoupení letošního hosta, ostravské
pop-rockové skupiny Self Made.
Součástí koncertu Děti dětem je každoročně i předávání Putovních pohárů
předsedy vlády ČR. Jejich novými držiteli jsou Olomoucko-zlínská krajská organizace
Pionýra (v oblastech Dětská Porta a Literární část), Pionýrská skupina dr. Mirko
Očadlíka (v oblastech Tance a Výtvarná činnost), Jihočeská krajská organizace Pionýra
(v oblastech Divadlo a Melodie), Pionýr, z. s. - Krajská organizace Kraje Vysočina (za
oblast Folklorních tanců) a Plzeňská krajská organizace Pionýra (za oblast Clona).
Záštitu nad koncertem převzal Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR., Mgr.
Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Ing. Robert Plaga,
Ph.D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Děkujeme!

Koncert Děti dětem je tradičním vyvrcholením a přehlídkou vybraných vystoupení
Pionýrského Sedmikvítku – otevřené kulturně-umělecké soutěže, které se každoročně
účastní několik tisíc dětí. Mezi soutěžními oblastmi (Melodie, Divadlo, Tanec, Dětská Porta,
Výtvarná činnost, Clona – film, foto, video a Literární část) si každý může najít tu svou, ve
které se chce poměřit s vrstevníky.
V případě zájmu o další informace přímo o akci nebo o Pionýru a jeho činnosti
kontaktujte Mgr. Jakuba Kořínka – jakub@pionyr.cz, 777 745 886.
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