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TÁBOR – HVĚZDNÁ BRÁNA 

Jako každý rok se naše  Pionýrská skupina Hradec vydala na letní tábor do Zhořce u Manětína. Tábor se 

konal od 7. do 20. srpna, odjelo s námi 103 dětí  z Hradce, Stoda a blízkého okolí a 21 dospělých.  

 

Nechali jsme se inspirovat sci-fi filmem " HVĚZDNÁ BRÁNA " a jako taková umožnila týmům cestovat a 

objevovat nové planety. V průběhu tábora měli všichni možnost prokázat svoji odvahu, bystrost, spolupráci, 

ochotu pomoci druhým a přátelské chování.  

 

První den byly děti rozděleny do osmi týmů - Alfa, Bravo, Charlie,  Delta , Echo, Foxtrot, Siera , Whiskey a 

v deseti etapách /každý den jedna/  prokázat bojovnost a týmovou spolupráci - např. výroba úkrytu, vlajky a 

luku, dobytí planety Relé, zaútočení na planetu Zemi/neboli Anubisův hněv/, ztracené věci Antiků, návštěva 

planety Abydos a další. Během her si děti zopakovaly moseovku a další indície, které je  vždy  zavedly nebo 

nezavedly do cíle. Umístění v jednotlivých etapách se bodovalo a až poslední etapa určila vítěze, byl jím 

osmý tým Whiskey - kapinán Lukáš. Odpoledne i večer byly různé soutěže, vycházky - na zámek do Nečtin, 

sportovní turnaje mezi oddíly, divadlo, které nacvičil sedmý oddíl a  nechyběl  ani bobřík 

odvahy.  Na  celodenní výlet se jelo do Karlových Varů , kde jsme navštívili bazén a kolonádu, kde si děti 

nakoupily pamlsky a dárky pro své blízké.  

 

Chtěli bychom poděkovat městu Stod za finanční příspěvek na náš dětský tábor.  

 

 

 

 

 

 

 



 

PODĚKOVÁNÍ OD DĚTÍ Z TÁBORA 

Milí vedoucí, kuchaři, kuchařky, instruktoři a ostatní, co se podílejí na chodu tábora. Pomalu , ale jistě se blíží konec a 

my  jsem Vám chtěli poděkovat za čas strávený tady: 

Kájo děkujeme, jak svědomitě a pečlivě se staráš o svůj oddíl, ty jedna sexy hasičko! 

Eliško a Terko, i přes svůj nižší věk zastáváte práci dospělých. 

Ivčo, i když jsi tu s námi poprvé, tak tě bereme jako dlouhodobého člena. 

Adél, je úžasné, jak jsi se za pár dní stihla přizpůsobit chodu tábory. 

Markét, tebe nelze přeslechnou přes tvůj hlasitý projev a tvoje soutěživost.. Ale to je na tobě, super! 

Kačí, i když se tvému týmu nedařilo, tak jsi je vždy podpořila a měla jsi z nich radost! Mimochodem, měla bys být 

DJejkou! 

Lukáši, všichni víme, že pod tvým vedením má tvůj tým na vítězství. 

Martine, takový momentky, jako ty, nevyfotí jen tak někdo… 

Lukáši, Tvoje taneční kreace na diskotéce jsou nezapomenutelné! 

Míro, vypadáš drsně, ale všichni víme, že jsi skvělej! A Tvůj smysl pro humor nás doslova dostává. 

Dane, s tvým smyslem pro humor dokážem zachovat chladnou hlavu a nasadit úsměv, i v těch nejhorších chvílích. 

Lenko, i když to většina z nás neví, tak pro nás děláš strašně moc! Mimochodem, tvůj úsměv na tvaři dokáže 

zpříjemnit den! 

Vendy, ty dokážeš zahojit každou bolístku, a ne jen tu fyzickou! 

pí Heřmanová, i přes drobné chyby v celotáborovce, se nám etapy moc líbily. 

Pepo, dokážeš nám porozumět a pobavíš. 

Kuchaři a kuchařky, jedině k vám máme výhradu! A to tu, že kvůli vašim mňamkám budeme o  10 Kg těžší! Vaříte 

senzačně! 

A také děkujeme všem, co už odjeli, bylo nám tu s Vámi dobře. 

Nesmíme zapomenout na toho nejdůležitějšího tady! A to jsi Ty Pavle! Bez Tebe by vlastně tenhle tábor vůbec nebyl! 

Dokážeš vše skvěle zorganizovat! 

VŠEM VÁM MOC DĚKUJEME !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODZIMNÍ SETKÁNÍ  

Jako každý rok v září jsme se i tento rok mohli těšit na naši oblíbenou potáborovou víkendovku v Hradci u 

Stoda. Letos se konala v termínu 16. - 18. září. Z hlavního vlakového nádraží v Plzni nás v pátek odjíždělo 

přes 30 a počasí vypadalo velmi slibně. Cesta proběhla bez problémů, kolem sedmnácté hodiny jsme 

vystoupili v Hradci u Stoda a vydali se na základnu, kde na nás už čekali ostatní vedoucí, některé děti, které 

se dopravily rovnou na základnu, a také hradečtí pionýři, kteří se víkendovky účastnili s námi. Všichni jsme 

se ubytovali v chatkách a chvilku po zabydlení jsme si udělali úvodní nástup. Na něm jsme se rozdělili do 

čtyř týmů a vedoucí celé víkendové hry Kačka nám prozradila, co nás bude během víkendu čekat. Téma 

víkendovky bylo „Útěk z vězení“, a proto hned první hra nemohla být jiná, než utíkání z cel před bachaři a 

lovení peněz, které by se nám na útěku mohly hodit. Bohužel jsme ale hru nemohli dohrát do konce, protože 

za nějaký čas po zahájení hry začalo pršet a všichni jsme se tak museli před deštěm schovat do chatek. 

Naštěstí byla za chvíli večeře, která nám zvedla náladu. Po večeři jsme si udělali malou diskotéku, protože 

bez diskotéky prostě není tábor ani víkendovka, ale to už všichni dávno vědí :) 

Během večera přestalo pršet, ale po uložení dětí ke spánku opět začaly padat kapky deště a pršelo pak celou 

noc. Druhý den ráno jsme po snídani vyrazili do lomu hrát hru Trojnožka, kdy stojí děti v kruhu, drží se za 

ruce a uprostřed kruhu stojí o sebe opřené tři klacky, které se děti snaží shodit. Kdo je shodí, vypadává a 

odchází z kruhu ven. Tato hra nás velice bavila, bohužel během dopoledne opět začalo pršet, a tak jsme se 

přesunuli do tábora na oběd. K obědu byla hovězí polévka s nudličkami a výborná svíčková. Po obědě jsme 

chvíli odpočívali v chatkách a čekali na to, zdali se počasí umoudří. Jelikož se tak nestalo a z nebe se stále 

snášel déšť, museli jsme zaimprovizovat a místo plánovaných her jsme odpoledne hráli hry v jídelně a na 

pergole. Děti se rozdělily na dvě skupinky podle věku, skupinka menších dětí hrála hry na pergole, ti větší 

pak v jídelně například hru podobné hře Blázni z pořadu Partička. Vybral se vždy jeden člověk a ten musel 

uhádnout, co ostatní dělají a proč to dělají. Poté jsme se dívali v jídelně na film, následovala večeře a po 

večeři jak jinak než diskotéka, protože neustávající déšť nám zhatil všechny naše plány. 

V neděli ráno konečně přestalo pršet. Nejprve jsme uklidili a vyklidili chatky, pak jsme hráli hru Nemoci, 

kdy vedoucí představovali každý nějakou nemoc a chytali děti. Ten kdo byl chycen nějakou nemocí, musel 

pak například kulhat, skákat po jedné noze nebo vyhazovat rukama do vzduchu. Aby se uzdravil, musel si 

běžet do lékárny pro léky, ale po cestě z lékárny na něj už opět za rohem čekaly další nemoci. Všichni jsme 

se naštěstí nakonec vyléčili výborným obědem - gulášovou polévkou a řízkem s kaší. Po obědě jsme se na 

slavnostním nástupu dozvěděli výsledky z her, byli vyhlášeni vítězové, všichni pak dostali sladkou odměnu 

v podobě tatranek, žužu apod. 

Děkujeme a příští rok znovu! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poděkování pionýrské skupině Hradec 

ráda bych Vám i všem lidem, kteří se podíleli na přípravě realizaci letošního tábora,  touto cestou 

poděkovala. Děti přijely moc spokojené. Barča svůj odjezd dokonce obrečela. Jak se mi z tábora vrátily 

nadšené, mně udělalo velikou radost.  Děkuji nejen za to. Jsem moc ráda, že se v této době najdou lidé, kteří 

na úkor svého osobního volna a pohodlí vezmou na sebe odpovědnost a uskuteční takovou fajn akci. 

Zvláštní poděkování patří kuchyni...prý cituji: "luxus". 

Přeji vám všem hodně sil, elánu. 

S pozdravem 

Marie Gebelová 

 

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE: 

22.10.  Řízkobraní 

5.11.   Halloween  

19.11.  Bazén Beroun  

4.12.   Mikulášská nadílka v KD  

17.12.  Vánoční besídka  

30.12.  Dětský Silvestr  

14.1.  Bowling 

10.-16.2  Jarní prázdniny – Březí  

25.2.   Dětský karneval  

!!!!!! UPOZORNĚNÍ - vybírá se členský příspěvek, kdo chce zůstat nebo se 

stát novým členem pionýrské skupiny musíte do 31.12. 2016 zaplatit 

příspěvek 200 Kč!!!! 

 


