Nový znak Pionýra

(2007)

Základní kruhová stylizace znázorňuje planetu Zemi a
vyjadřuje demokratický princip rovnosti práv a povinností
členů Pionýra. Ve tvaru znaku je vidět i stylizovaný list lípy.
Vlaštovka je symbolem štěstí a jara, počátku nového
života. Směr letu vzhůru znamená úsilí o naplnění Ideálů
Pionýra,pokrok a poznávání. Připomíná ptačí let, hravost i
lidský um a nápaditost. Zvýrazňuje, že pionýři jsou tvořiví,
bystří a odvážní. Skládání papírových vlaštovek je tradiční
hrou a soutěží.
Bílá spolu s červenou a modrou barvou národní trikolóry
zdůrazňuje i myšlenku vlastenectví a občanství. Převažující
bílá symbolizuje pravdu, mír a naději.
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1) Pití: minimálně 2 litry tekutin.
Nejsou vhodné sladké limonády, žízeň nezaženou.
Nejlépe je brát si čaj, minerálku, nebo čistou vodu.
2) Vhodnou svačinu.(trvanlivý salám, sýr, zeleninu v zavírací
piksle atd. žádné jogurty, banány, rajčata v pytlíku)
Bonbony, sušenka dodají okamžitou energii.

1) vhodné boty na turistiku. ( starší nepromokavé boty
s pevnou podrážkou. Neměli by být roztrhané a nové boty
by měli být předem nějaký čas používané, jinak se tvoří
puchýře a také nesmí být větší číslo než máte nohu. )
2) Ponožky.( ponožky nesmí být děravé, ani zašívané.
je lepší mít sebou jeden náhradní pár ponožek,
nikdy nevíme jestli je nebudeme potřebovat).

3) Pláštěnku, deštník nebo nepromokavou bundu s kapucí.
4) Vždy sebou máme KPZ a zavírací nůž.
( můžeme ji potřebovat a nůž se vždy hodí třeba na rozkrájení
jablka ke svačině.)

3) Kalhoty. ( kalhoty by měli být plátěné, aby kůže lépe
dýchala. Nejsou vhodné šusťáky a rifle. V létě mohou
být kraťasy, ale kalhoty radši poté sebou do batohu,
může se změnit počasí)

5) Průkaz. ( průkaz pojištěnce, průkaz pionýra a průkaz na
autobus)

4) Triko, nebo košile. ( není vhodné silonové oblečení,
nesaje pot)

6) pár drobných. ( Je dobré mýt sebou pár peněz, pro případ
že nám dojde pití, nebo se budeme chtít osvěžit nanukem.

5) Mikinu. ( v létě není na škodu mýt ji sebou v batohu, může
se změnit počasí)

7) To vše ve vhodném batohu. ( batoh by měl mít popruhy na
obě ramena, aby jednostranně nezatěžoval záda.)

6) Doplňky. ( kšiltovka proti sluníčku, sluneční brýle, v
chladnějším počasí mohou být i slabší rukavice, čepice, atd.)

8) Telefon. (stačí jeden na skupinu turistů)

