
Kdo je pionýr?
Že se náš spolek jmenuje po průkop-
nících, kteří často překračovali hrani-
ce narýsované na mapách, ale nejspíš 
ještě častěji ty vnitřní, když museli čelit 
obavám, samotě, nouzi a nepohodlí… 
to není žádná náhoda. Mnoha způsoby 
se snažíme, aby název Pionýr nebyl jen 
slovo. Stačí se podívat na některé z Ide-
álů Pionýra: Překonání (ať už strachu 
při hlídce nebo bojovce, ostychu, pře-
svědčení, že něco nejde…), Přátelství 

(mezi dětmi v oddíle, ale často i v part-
nerských organizacích z jiných zemí), 
Poznání (neustálé posouvání obzorů), 
Pomoc (překročení hranic vlastního „pí-
sečku“, zájem o širší společenství).

Výpravy za poznáním

Že to zní jen jako řeči? Někomu, kdo 
neví, co za nimi skutečně je, možná 
ano. Pionýrské mo%o „Dobrodružství 
na míru“ se ale jasně odráží v praxi 
oddílů a otevřených klubů. Nestanovu-
jeme hranice, kdo k nám smí a kdo ne; 
každý, kdo chce, si u nás může zažít to 
svoje dobrodružství, protože náplň pio-
nýrských oddílů je opravdu rozmanitá. 
Nejde ale jen o zájmy a o to, co koho 
baví. Řada dě* má po*že, které jim v ži-
votě komplikují spoustu věcí, máme na 
mysli tzv. dě+ se speciálními potřebami 
ve vzdělávání. My se pomocí programů 
z cyklu Výpravy za poznáním (které vze-
šly z projektu Klíčení, financovaného Ev-
ropským sociálním fondem a rozpočtem 
ČR) snažíme, aby alespoň cestu k čin-
nos+ v oddílech měly snadnou. Odstra-
ňujeme pomyslnou hranici, která říkala: 
„tohle pro tebe není“, a ukazujeme, že 
když se chce, tak to jde. Že vyrazit s par-
tou kamarádů za novými nevšedními 
zážitky můžou skutečně všichni…

Vyrážíme za hranice

A kam se za takovými zážitky vypravit? 
Co třeba Mars? Nebo doba ledová? Di-
voký západ? Bradavice? Nebo možná 
Robinsonův ostrov? Žádný problém!
Kdyby různé druhy činnos+ závodily 
v překonávání všech možných hranic, 
nepochybně by zvítězily tábory. Celo-
táborové hry nás berou na cesty v čase 

i prostoru, umožňují dětem prožívat 
neuvěřitelné příběhy i poznávat naši 
historii a přírodu. Učí je opus+t všední 
svět a vypravit se na cesty ve vlastní 
fantazii. 
Tábory jsou také skvělou školou samo-
statnos+ i týmové spolupráce, nabízejí 
spoustu možnos* překonat strach či 
ostych. Jsou ale i příležitos* vyzkoušet 
nové věci, prožít dobrodružství v příro-
dě, poznat nové podoby kamarádství. 
Pionýr takových táborů pořádá každý 
rok čtyři stovky a zájem o ně nejen trvá, 
ale roste…

A co to zahraničí?

Nejde nezmínit, že i za ty hranice do-
slovné – státní vyrážejí pionýři docela 
často. Částečně díky našemu členství 
v mezinárodní střešní organizaci IFM-
SEI, která například v létě letošního roku 
pořádá mezinárodní tábor v Německu 
a naše výprava na něm nebude chybět.
Řada skupin a oddílů má i své přímé 
kontakty a vyráží na dvoustranné vý-

měny. Další si prostě rádi udělají trochu 
delší výpravu – například Výři ze Stráže 
pod Ralskem loni „courali“ po rumun-
ských horách.

Posouváme hranice

Pionýr nabízí mnoho způsobů, jak vy-
razit za hranice. Ty nejdůležitější máme 
v sobě. Takové zážitky, jako překonání 
strachu při první noční bojovce nebo 
hlídce, potlačení závratě a zdolání pře-
kážky, kterou už ostatní hravě přeská-
kali, překousnu* ostychu na první oddí-
lové schůzce, nebo zjištění, že spát pod 
širákem není sci-fi a dokonce to ani ne-
bolí. To jsou poklady, které nám už nikdo 
nevezme. Jsou to překonané a o kus dál 
posunuté hranice. I když nejsou vidět, je 
důležité o nich vědět a z jejich překračo-
vání těžit, posouvat se dál, více směry. 
To je podstatnou součás* všestranného 
rozvoje osobnos+ dě*, o který se při vý-
chově v Pionýru snažíme.

Jakub Kořínek
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Důležité hranice nejsou vidět

Na toto místo by se jistě hodil článek „jen“ o mezinárodní 
činnosti Pionýra. Vždyť co jiného se skrývá za tématem 
„vyrážíme za hranice“? Stačí se ale nad tou otázkou jen trošku 
zamyslet a odpovědi se začnou přímo hrnout…


