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BOWLING 

 
     V neděli 10. ledna jsme se po roce opět sešli na dětmi velmi oblíbeném bowlingu. Po druhé hodině s námi vlakem 

vyrazili čtyři děti z Hradce do Stoda. Před bowlingem už čekali někteří nedočkavci. Ve tři čtvrtě na tři už byl náš stůl 

plný dětí. Každý si objednal pití podle svého výběru. A se svými kamarády začali probírat dojmy z prvního týdne 

školy po vánočních prázdninách. Nakonec se sešlo 28 dětí a tak jsme se ani nevešli na dvě bowlingové dráhy. 

Někteří tak hráli po dvojicích. Protože jsme hráli více než dvě hodiny, zahráli si všichni dost a dost. Během hraní děti 

postupně odbíhali na připravené občerstvení – Pizzu. Nakonec nebylo vůbec důležité, kdo vyhrál. Všichni si užili 

zábavné odpoledne. A určitě se těší na další akci. 
 
 

 

PYŽAMOVÝ BÁL 
 

     Dne 29.1.2016 se v hradeckém kulturním domě uskutečnil 

pyžamový bál. Počasí nám nadělilo krásnou zimní krajinu 

pokrytou sněhem, a tak děti využily čas nejspíš k bobování a 

bruslení. V sále se nás sešla jen minimální skupina 10 dětí. 

Všichni poctivě přišli v pyžamu. Celý bál jsme zahájili 

promenádou, kdy nám každé dítě ukázalo svoje pyžámko, 

abychom mohli vyhodnotit to nejlepší. Následně jsme spustili 

diskotéku. Dětem se moc tancovat nechtělo, ale to nevadilo, měli 

jsme připraveny i soutěže, jako byly například: Jízda na koni a 

následné získání odznaku berušky, skládání papírových čepiček, 

hod míčky a jiné. Nakonec jsme si společně zacvičily na písničku 

Hlava, ramena, kolena, palce, … A protože všichni měli pyžámka 

hezká, dostali všichni kornout plný sladkostí. 



 

 

JARNNÍ PRÁZDNINY – TENTOKRÁT VE VŠERUBECH 

 
       Městys Všeruby se nachází v krásné krajině na rozhraní Šumavy a Českého lesa na samé hranici mezi Českou 

republikou a Bavorskou SRN. A právě tam jsme po 

celý týden od 29.1.2016 do 4.2.2016 našli azyl. 
 

Ubytování v penzionu Celnice, pokoje s 

příslušenstvím, krásná jídelna a herna bylo fajn. Hned 

v pátek, při hře "Bingo", jsme rozdělili děti do dvou 

skupin. Kapitáni Fanda a Adam vedli své týmy při 

hrách sportovních, vědomostních a společenských v 

duchu fair play. Bodování "na pašerácké stezce" si 

každý pečlivě hlídal. Nechyběla ani tradiční 

stopovačka, která byla velice náročná, co se týče 

počasí, přesto všichni bojovali až do konce. V úterý 

byl celodenní výlet do Kdyně s návštěvou aquaparku, 

chodského muzea a rozchodu na nákupy. Ve středu 

jsme se vydali na hraniční přechod, nakouknout do 

Bavor. Zpestřením večera byly diskotéky, které řídil 
 
nový DJ Adam. Na závěr, ve středu, při diskotéce byl předán paní Heřmanové k jejímu životnímu jubileu dárek, 

složena básnička a s přáním všeho nejlepšího, hodně zdravíčka a společného tance se týden chýlil do konce. Na tento 

pobyt každý tým složil básničku, která shrnuje vše. 
 
Mezi dětmi bylo pár starších, kteří by se chtěli stát instruktory a to už na letošním táboře. Snažili se pomáhat s 

menšími dětmi, při organizování a plnili úkoly spojené s instruktorskými zkouškami. Přejeme jim hodně úspěchu a 

ať jim to vydrží. 
 

MASOPUST 

 
Poslední únorovou sobotu se v Lomíčku sešlo více než 60 masek, aby po 18 letech obnovily tradici 

masopustu. Každý si mohl dát na cestu česnečku nebo něco na zahřátí. Všechny masky za zvuku hudby p. Martínka se 
společně s koňským povozem, vydaly na masopustní průvod obcí. Cesta byla dlouhá, ale příjemná, protože většina 
dveří byla otevřená. Děkuji všem, kteří se postarali o občerstvení masek a přispěli do kasiček. Po příchodu do sálu byl 
připraven guláš a zábava v KD trvala až do půlnoci.  

Proč až tak pozdě? Hudba, masky, koně to všechno je domluveno rok dopředu a my bychom neměli 
masopust se vším, co k němu patří. Proto jsme to vyzkoušeli v jiném termínu a příští rok se polepšíme…  

Všem, kteří se zúčastnili průvodu, moc děkuji a doufám, že půjdou i příští rok. Bylo to sice náročné, ale o to 
víc si ceníme Vaší vstřícnosti a pomoci. 



10. PIONÝRSKÝ BÁL  
 

19.3. 2016 jsme pro všechny příznivce připravili již   
10. pionýrský bál. Do kulturního domu se sešlo velké 
obecenstvo. Po osmé hodině večerní sál praskal ve švech. O 
naše překvapení se postaraly seniorky, které se nechaly 
ošátkovat rudými šátky. Potom už pokračovala zábava. Celým 
večerem nás provázel Superband. Jelikož jsme měli 
připravená čtyři vystoupení, museli jsme začít hned od 
začátku.  
 

Jako první vtrhla na sál jedna z „ holek „ z Hoštic, 
rozdávala preclíky všem v sále. Potom zapískala, ostatní „ 
holky „ se seběhly a zatančily Trnky – brnky. Mohl 
konečně začít Babský bál, totiž 10. pionýrský.   

V další přestávce jsme se přenesli daleko na východ, 
kde je taková zima, že ptáci mrznou za letu a stromy se musí 
ojínit, aby nezmrzly. Připomněli jsme si starou známou 
pohádku Mrazík s Marfuškou a dědečkem Mrazíkem.  
 

Další vystoupení bylo ryze sportovní. Přenesli jsme se do roku 1985, kdy se na Strahovském stadionu cvičila 
spartakiáda. Tehdy zazněla nejhezčí skladba všech spartakiád Poupata od Michala Davida. Na parket vběhla šestice 
poupat po několika letech, ale za to v dobrých cvičebních úborech. Děvčata modré trenky s kapsičkou, bílá trička a 
červené mašle ve vlasech. Kluci měli červené trenky, bílé nátělníky a červenou čelenku. Všichni si oblékli vysoké 
bílé ponožky a světlé kecky. Předváděli takové cvičební kreace, až se mnohým tajil dech.   

Posledním vystoupením jsme se přenesli na Divoký západ. Tady ve známém baru vystoupila slavná a krásná 
„ Tornádo Lů „ a čekala na svého srdečního šampiona Limonádového Joe. Poté vtrhly na sál tři kankánové tanečnice 
– holky v nejlepších letech a rozjely slavný kankán.  
   Byla připravená i bohatá tombola, kde si každý odnesl něco domů. Měli jsme i slosovatelné vstupenky a dámskou 
volenku. Podle úsměvů na tvářích se všichni dobře bavili a odešli domů nad ránem. Byl to velmi povedený bál, ale 
laťka pro příští ročníky je docela vysoko. 
 

TECHMANIE – SCIEN CENTER 

 
            Již po druhé jsme vyrazili na výlet do nedaleké 
Techmanie v Plzni. Výlet se uskutečnil v neděli 
13.3.2016 a užilo si ho 28 dětí. Naše cesta začala v 
dopoledních hodinách, kdy jsme cestovali do Plzně 
vlakem a z Jižního nádraží je to coby kamenem dohodil 
do Techmanie Science Center. Po zakoupení lístku se 
děti rozprchly do prostor Techmanie. K vidění zde byla 
nová expozice Budoucnost na talíři, ale i spousta dalších 

expozic, se kterými se děti setkali již v minulosti. Velkou 
výhodou tohoto zařízení je, že děti mají možnost si vše 
sami osahat či dokonce vyzkoušet. To je, myslím, hlavní 
důvod proč je Techmanie tak často navštěvovanou. Aby 
toho nebylo málo, mohly se děti zúčastnit dvou 
pravidelných show. První z nich byla Demonstrace 
parního stroje, kdy nám lektor vysvětlit jeho vznik a 
použití. Druhá show s názvem Éčka, osvětlila dětem 
zkratky jednotlivých éček v potravinách a samozřejmě 
nechyběli pokusy, kterých se děti mohly zúčastnit. 

Poprvé jsme navštívili i přilehlé planetárium a jeho hlavní show s Gyroskopem. Zkušený lektor nám vysvětlit 
princip gyroskopu a samozřejmě si samotný stroj mohly děti vyzkoušet a vcítit se tak do těla astronautů. 
 
            Po takto příjemně prožitém dni jsme opět vlakem dorazili domů a již teď se na vás opět těšíme na našich 
dalších akcích 



 
 
 
 

VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE 

 
     Dne 26.3. 2016 se v táborové základně uskutečnilo velikonočního odpoledne. Celé odpoledne měla pod 

vedením zručná paní Martina Sloupová. Děti si mohli ozdobit sádrová vajíčka FIMO hmotou, která po zamčení v 

troubě ztvrdne. Nejprve vajíčka celá omotaly jedno bavenou hmotu a poté je ozdobily kytičkami, též z této hmoty, 

ale jiné barvy. Dále si mohli vyrobit kuličku, na kterou připichovali papírové kvítky. Všechny výrobky se moc 

povedly a doufáme, že je děti využili jako dekoraci na Velikonoce. 
 
 
 
 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE: 
 
14.5. Cesta do neznáma 

29.5. Mezinárodní den dětí v Lomíčku 

4.6. Spaní pod Širákem 

17. – 19. 6. Setkání na základně  


