
Dobrý den,
píšete, že Vás zajímá, jak se daří absolventům ZŠ Křídlovická. Patřím mezi ně. Jako dítě a později jako vedoucí až do dnešních let jezdím 
na letní tábor do Radlic.
Naše tábořiště má už 40letou tradici. Do Radlic jezdili především žáci z Křídlovické. Letos pořádáme setkání. Prosím o vyvěšení naší 
pozvánky na stránky školy. Třeba bývalí táborníci dnes vodí své děti nebo vnoučata do Vaší (naší) školy. A rádi přijdou mezi nás.
Pionýrská skupina Radlice – Medlánky (dříve PS Křídlovická 30b, Brno)
Pionýrská skupina pracovala při ZŠ Křídlovická 30b, Brno formou zájmových oddílů. V roce 1969 se spojila s PS Bakalovo nábřeží 
a z dotace ministerstva školství společně obě skupiny vybudovaly tábor v Radlicích. Tak začala letní táborová činnost, která trvá do 
dnešních dnů. Vůdčími osobnostmi byli J. Cupák, H. Marešová a J. Řezníček. Kromě tábora v Radlicích se zúčastňovaly děti také dalších 
zahraničních pobytů. V témže roce strávilo prázdniny v Rumunsku u moře 15 dětí. Příští rok přijelo 15 dětí z Rumunska k nám. O dva 
roky později jsme pořádali výměnné tábory s Harcery z Polska. Tato výměna se stala tradiční a jejím organizátorem byl Štěpán 
Wasserbauer. Jeden rok jsme hostili děti z NDR, byla to opět reciproční výměna. V. Budinský byl s 20 dětmi u moře v Bulharsku, F. Frait 
v Maďarsku. Jeden rok byly MěR PO přiděleny děti z Francie. Škoda, že zde o reciprotitu nešlo.
Postupně byl z velmi jednoduchého stanového tábora v Radlicích vytvořen velmi solidní tábor. S celkovým budováním nám pomohly 
dotace od státu a hlavně od podniků, pro které jsme zajišťovali letní činnost (RaJ Brno, PBH Brno 2).
Na začátku 80. let byla zakoupena bývalá škola v Heřmanči. Během roku byla za vedení p. Karla Lojky přestavěna natolik, že zde mohl 
začít celoroční provoz. Během roku se zde konaly školy v přírodě pro brněnské děti a v letních prázdninových měsících tábory. Ve zdejší 
kuchyni se vařilo pro oba tábory, pro Heřmaneč i pro Radlice.
Po roce 1989 přestal být zájem o školy v přírodě a skupina nemohla provoz budovy v Heřmanči dále udržovat z finančních důvodů, takže
došlo k jejímu prodeji.
Tábor v Radlicích byl přebudován a jeho činnost pokračuje. Byla vybudována nová jídelna s kuchyní, kancelář a koupelny. Roku 1987 byl 
tábor vybrán Československou televizí do programu Pionýrská vlaštovka. Natáčení se kromě účastníků tábora zúčastnily i takové hvězdy, 
jakými je např. kapela Poutníci. V táboře není do dnešních dnů zavedena elektřina, což podporuje ještě větší romantiku a přitažlivost 
tohoto kouzelného koutu přírody.
V lednu 2010 změnila pionýrská skupina název na PS Radlice – Medlánky. V současné době se PS Radlice – Medlánky zaměřuje především
na letní táborovou činnost. V průběhu školního roku pracuje oddíl „Druháci“, jehož členové se scházejí jedenkrát měsíčně.
Dlouholetí pracovníci pionýrské skupiny: RNDr. Zdeněk Staněk, Alice Pištěláková, I. Markvart, B. Bohdalová, V. Budinský, F. Filípek, J. 
Žďárský, P. Svoboda, T. a Z. Hanžlovi, Z. Adámek, J. Chladil, M. Balzar, J. Suk, B. Maršálek, J. Severa, manželé Opatřilovi a mnoho dalších 
nadšenců.
Více zde: http://psradlice.webnode.cz/o-nas/
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