
 

 

 
 

V létě opustí svůj domov bezmála 2500 dětí! 
 
 Školní rok se pomalu chýlí ke konci a s ním i ten pionýrský. Vrcholem 
celoroční práce pionýrských skupin a oddílů jsou letní dětské tábory - tradiční 
stanové, putovní (vodácké, cyklistické, turistické) nebo příměstské. Naprostá 
většina táborů je touto dobou již beznadějně obsazena. 
 
 O letošních prázdninách pořádají pionýři z plzeňského kraje 52 letních 
táborů a předpokládaný počet dětských účastníků je 2500, z nichž je většina 
členem spolku Pionýr. Loni se konalo 48 táborů s 2460 účastníky. Tábory vždy 
provází celotáborová hra, která se každý rok nese v jiném duchu. „Naším 
letošním tématem našeho tábora je Měl jsem sen, díky němuž se děti stanou 

součástí výzkumného týmu spánkové laboratoře. Každé ráno se otevře stroj na  
zachytávání snů, který ukáže sen některého vedoucího. Každý den tak děti 
prožijí něčí sen. Tábor pořádáme už mnoho let na stejném místě – ve 
Zdebořicích u Klatov a je vždy stanový. Nemáme tam elektřinu a vaříme na 
kamnech,“ popisuje hlavní vedoucí Jan Šašek z PS Tuláci Klatovy. 
 
 Jet na letní tábor neznamená jen prožít čtrnáct dní mimo domov. Děti si 
také užijí jedinečnou zábavu, dobrodružství, vyzkoušejí si nové věci, poznají 
nové kamarády a hlavně získají plno nových vzpomínek, které vám nikdo nikdy 
nevezme.  
 
 Většina táborů je na 14 dní, některé skupiny umožňují mladším 
účastníkům jet pouze na týden. V posledních letech se také zvyšuje zájem o 
příměstské tábory, pořádá ho např. skupina PS Dobřany a PS Divoká Orlice. I 
tyto tábory, při nichž děti spí doma, ale o denní program se starají pionýři, 
bývají tematicky zaměřené.  
 
 

 

Informaci podává:  

Martin Mlynářík  
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. 
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Ideály Pionýra: Paměť, Pomoc, Poznání, Pravda, Přátelství, Překonání, Příroda 
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