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CESTA DO NEZNÁMA 

Ţádný správný dobrodruh nemohl 14.5.2016 chybět v Lomíčku, kdy jsme se rozhodli jít dobrodruţství vstříc 

a třeba i najít poklad. Krátce po 14té hodině byli hledači nastoupeni a napjatě očekávali, kam mohou vyrazit. 

Ovšem kaţdý přeci ví, ţe nic není 

zadarmo. Hned první indicii si museli 

hledači zaslouţit a to hrou. V této hře 

jsme si ověřili, zda děti umí 

spolupracovat jako tým. Úkolem bylo: 

stoupnou si do kruhu, dát ruce před sebe 

a se zavřenýma očima jít vpřed a 

chytnout si kaţdou rukou ruku někoho 

jiného. Poté mohli děti oči otevřít a 

rozplést se bez toho aniţ by se pustily a 

vytvořily tak opět kruh jako na začátku. 

O jejich týmovém duchu nebylo pochyb 

a tak si zaslouţeně mohly otevřít svou 

první indicii, která je zavedla k hradecké 

základní škole. 

U školy dostali kromě další indicie i další dlouhodobý úkol a to, ţe během cesty musejí donést do cíle 5 

rostlin, jejichţ název budou znát. Další indicie nás vedla po cestě, která vede k chatové oblasti. Hned u první 

chaty jsem si ověřili fyzičku našich hledačů. Děti musely do tří minut uběhnout vzdálenost a to tak, ţe první 

běţel k značce a vrátil se pro dalšího a ty spolu za ruku běţely zpět ke značce a opět pro dalšího a dalšího a 

….. tak aţ všichni jako jeden dlouhý had přiběhli zpět a mohli si otevřít další indicii. Ta nás vedle celou 

chatovou oblastí aţ k nedaleké pískovně. Tam nás bohuţel chytla drobná přeháňka a tak bez dlouhého 

otálení si děti otevřely poslední indicii, která nás navedla do Lomíčku. Tím však odpoledne nekončí. Nyní 

čekalo na děti to, kvůli čemu dorazily. Musely najít slíbený poklad. A protoţe s námi byly děti šikovné, 

nedalo jim vůbec těţkou práci najít truhlu plnou čokoládových zlaťáků. Vše si poctivě rozdělily a po dlouhé 

cestě se občerstvily špekáčkem opečeným na ohni. S kapsami plných zlaťáků a dobrou náladou nám 

odpoledne uteklo jako voda a věříme, ţe takových pěkných sobot s námi zaţijete ještě mnoho. 

 

 

PIONÝRSKÉ 

NOVINY 



 

DEN PROTI RAKOVINĚ 

Jiţ pátým rokem se Pionýři z Hradce zapojili do celostátní 

sbírky "Český den proti rakovině", který se konal 11. května 

2016. 

V tomto roce byl výtěţek věnován rakovině prsu. Rakovina prsu 

je nejčastěji se vyskytujícím nádorovým onemocněním v 

evropské populaci. V ČR ročně onemocní přes 7000 ţen a více 

neţ 1800 jich zemře. 

Proto děkujeme našim mladým pionýrům - Adamovi, Klárce, 

Hanině, Julče, Danovi, Zuzce a Františkovi, kteří se dobrovolně 

do této akce zapojili. Ţluté kvítky měsíčku lékařského prodávali 

v Hradci a Stodě. 

Celkem bylo vybráno 8 798,- Kč. Děkujeme všem, kteří 

přispěli. 

 

DĚTSKÝ DEN, ANEB VÍTEJTE V CIRKUSE! 

V neděli 5. června se jiţ tradičně pořádal Dětský den. Tentokrát 

jsme to pojali trochu netradičně a celé odpoledne se neslo v 

duchu cirkusového prostředí. Počasí nemohlo být lepší, sluníčko 

svítilo celý den. Prostě krása! 

Dětského dne se zúčastnilo více jak 40 dětí. Tak, jako kaţdý rok 

jsme pro děti měli připravený bohatý program. 

Celé odpoledne zahájil spolek dobrovolníků ze Staňkova, který 

si pro děti připravil loutkové divadlo a pohádku O Budulínkovi. 

Děti byly v úţasu. Pohádka se moc líbila a sklidila veliký 

úspěch. Bylo to zase něco nového a osvědčilo se. 

Po pohádce se děti rozutekly po stanovištích, kde plnily různé disciplíny. Nejvíce děti zaujalo malování na 

obličej a samozřejmě koně. O zábavu a projíţďku se postarali místí chovatelé koní, které děti svezli. Mimo 

krásnou projíţďku a barvení na obličej si děti mohly procvičit balanc po kládě s deštníkem, hod na cíl, 

slalom, stavění komínu z kostek a asi nejnáročnější disciplínou bylo přiřazení mláďátek k jejich rodičům. To 

občas dávalo zabrat i starším dětem. Ovšem za pomoci rodičů vše zvládly a uhodly. Po splnění všech 

stanovišť si děti opekly jiţ oblíbený špekáček. 

Na konci celého krásného odpoledne na děti čekalo překvapení. Dostaly balonky naplněné heliem. No, 

myslím si, ţe to byla odměna nejen pro děti. 

Letos nám počasí přálo, děti přišly v hojném počtu, spousta legrace, barev i nových soutěţí, prostě paráda. 

Doufáme, ţe se v tak hojném počtu sejdeme i příští rok!!! 

 



 

JARNÍ SETKÁNÍ 

Setkání s členy PS Šťáhlavy je vţdy 

plné her a zábavy, tak tomu bylo i tento 

rok. Pátek 17.června se nás sjelo 28 

členů hradeckých a 21 členů 

šťáhlavských.  

Následovalo ubytování dětí a vedoucích 

do chatek. Poté večeře a večerní 

program, který spočíval hlavně v tom, 

aby se děti seznámily a pobavily. Hrály 

jsem spoustu srandovních her, při 

kterých se zasmály jak děti, tak vedoucí.  

V osm hodin ráno proběhlo nemilé 

buzení. A v 10 hodin uţ jsme byli s 

dětmi na cestě do neznáma, která vedla 

z táborové základny kolem řeky Radbuzy aţ do stodského mlýna. Celou cestu dětem prozrazovaly ukryté 

šifry, na které při putování narazily. Někteří z nás se dokonce na chvilku ztratili a došli do cíle jinou cestou. 

Podstatné však bylo, ţe všichni dorazili. Při této hře se ukázalo, ţe naděje umírá poslední, protoţe tým který 

vyšel jako poslední, skončil nakonec jako druhém místě. Děti si ve mlýně mohly opéct vuřta nebo se 

kouknout po nějakých keškách. Odpoledne byly pro děti připraveny stanoviště s různými soutěţemi, jako je 

například hod na terč, skok v pytlích, hod na koš a další. Děti spolu chodily v týmech a všichni se na 

stanovištích vystřídaly. Večer nás čekala jiţ tradiční diskotéka. Ovšem děti byly dlouho stydlivé. Aţ 

všechny nakonec roztancovala vedoucí Helenka. A teprve pak začala pořádná DISKO. 

Poslední den jsemzakončili vybíjenou a pořádným úklidem celé táborové základy, která se tu dobu jiţ 

připravovala na příjezdy letních táborů. Ještě neţ děti odjely, dostaly odměnu za jejich velké snaţení při 

plnění úkolů. 

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE: 

7.8. – 20.8. Letní pionýrský tábor ve Zhořci u Manětína 

16. – 18. 9.  Podzimní setkání v Lomíčku 

 

Přejeme Vám příjemné prožití druhé poloviny prázdnin. Ať se v září vrátíte 

do školy s úsměvem a skvělou náladou! 

 


