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ZOO PLZEŇ 

Ani špatně deštivé počasí nezabránilo výpravě z Hradce a Stoda 
navštívit Zoo v Plzni. Vlakem jsme se dopravili do Plzně a poté 
pěšky k zoo. Při vstupu do areálu jsme se rozdělili na menší skupiny. 
Každá skupinka vždy byla pod dozorem nějakého z vedoucích. Zoo 
jsemnavštívili v pravou chvíli. Viděli jsme krmení tučňáků, medvědy, 
kteří se probudili ze zimního spánku. Mohli jsme zahlédnout mláďata 
lva, koně, hrocha, psa dinga a dalších. Nejvíce nás okouzlila vydra, 
která předváděla neuvěřitelné podvodní kousky.  Děti se na statku 
účastnily soutěží, které byly v areálu zoo připraveny na oslavu Dne 

země. Nejprve proběhla menší stopovačka s otázkami, poté poznávaly kožichy různých zvířat a v poslední 
řadě přiřazovaly ptáky k ptačím budkám. Celou zoo jsem si v klidu a pomaloučku prohlédli a následně se 
vydali zpět domů. Doufám, že příští rok se vypravíme znovu.  

 

HONBA ZA POKLADEM 

"Honba za pokladem", akce, která se konala 8. 
dubna. 9 dětí se toto odpoledne odpoutalo od svých 
počítačů a tabletů a v doprovodu svých rodičů si 
přišly projít cestu za pokladem.Než se vyšlo z 
Lomíčku na trasu, kterou připravili instruktoři, si 
děti zahrály několik her na hrišti. Trasa vedla přes 
pískovnu, Lisova, Červeného mlýna, lomu a zpět do 
tábora. Cestou musely plnit různé úkoly, zároveň se 
dozvěděly něco málo z přírody a z okolí např: jak 
se jmenuje kostel v Hradci, kde se dříve vyráběly 
autobusy, v obci Lisově se narodil genmaj. Irwing - 
letec a další. Cesta je zavedla zpět do Lomíčku, kde mezi chatkami byl schován "poklad", který společnými 
silami našly a rodělily se. A protože, příští týden byly Velikonoce, každý dostal velikonoční figurku.  

 

 

PIONÝRSKÉ 
NOVINY 



 

NÁVŠTĚVA TECHMÁNIE 

Parta, kluci a holky, která chtěla něco zažít, pobavit se a dozvědět se plno zajímavých věcí se vydala vlakem 
dne 20. května do Technánie v Plzni. Odjezd 
vlakem do Plzně, výstup na Jižním nádraží a 
kousek do areálu bývalé Škodovky, tam se 
nachází TechmanieScince center o.p.s. Čítá 
stovky interaktivních exponátů, 3D planetárium, 
programy v dílnách a laboratořích nebo zábavné 
vědecké schow. Rozchod po dvojicích umožnil 
všem se plně vyžít, každý si našel to své. 
Zasportovat si v areálu pro sportovce. Všechny 
lákala hlavně voda a vyžití se na klouzačce, 
házení kostek v hradu. Pokusy s elektřinou, 
propojená s vaším tělem, fungující domácnost, 
pokusy se vzduchem a pod. Nechyběla ani 
návštěva bufetu, kde každý něco utratil a butiku, kde nakoupil dárečky pro rodinu. Tři hodiny v areálu bylo 
krásné strávené odpoledne. Těšíme se příště.  

 

DEN PROTI RAKOVINĚ 

 Již šestým rokem se naše Pionýrská skupina  
Hradec zapojila do celonárodní sbírky " Český 
den proti rakovině". V rámci dlouhodobého 
programu prevence onkologických onemocnění 
bylo pro tento rok ústřední téma sbírky 
"Nádorové onemocnéní hlavy a krku".  
 
     Nádory hlavy a krku postihují orgány dutiny 
ústní, hltanu, hrtanu, nos, vedlejší dutiny nosní, 
slinné žlázy, rty a kůži obličeje. Dohromady 
představují asi 5% všech onkologických 
onemocnění. Příčinou tři čtvrtin těchto 
nádorových onemocnění je kouření a nadměrná 
konzumace alkoholu., špatná hygiena dutiny ústní a nedostatečná péče o chrup.  
     Sbírka byla organizována podobně jako v minulých letech prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského 
nejméně za 20,- Kč.  
  
     Naše Pionýrská skupina tato kvítka prodávala v Hradci a Stodě. Celkem bylo vybráno 11 701,- Kč, 
děkujeme všem, kteří přispěli.  
 
      Osobně bych chtěla poděkovat našim instruktorům, mladým lidem, kteří se této akce zúčastňují 
dobrovolně. 

 



MDD V LOMÍČKU 

Letos se dětský den nesl v duchu zvířátek. Na chvilku jsme se přenesli do světa ZOO. 
I když účast nebyla tak hojná, dětí se nakonec sešlo 20. Každý z účastníků dostal na začátku zvířecího světa 
balónek. Děti měly na výběr z mnoha barev a zvířecích motivů. Každý si vybral podlé svého. K balónku 
dostaly kartičku, kde bylo celkem 10 disciplín, ten, kdo splnil všechny disciplíny, dostal na konci velkou 
odměnu sladkostí, jednou z odměn byl i špekáček, na něm si pochutnal snad každý. 
Děti plnily různé disciplíny, jako například musely přiřadit mláďátko k jeho mamince, jako třeba hříbě a 
kobyla, tele a kráva, a podobně, rozpoznat různá domácí, ale i exotická zvířátka, stavění co největší věže, tak 
aby nespadla, balanc, který dal někomu hodně zabrat, děti se musely pořádně soustředit, jediné zaváhání a 
byly by dole :-) Na hřišti si vyzkoušely slalom, soustředění se na několik věcí kolem ale dětem nedělalo 
žádný problém. 
Nakonec se vše povedlo, děti si odnesly krásný zážitek ze slunečného dětského dne a k tomu plno sladkostí 
a balonky. 
My se na Vás těšíme zase za rok, tak doufáme, že přijdete v minimálně takovém počtu, jako letos. 

 

RESETU 2017 

Již potřetí jsme se zúčastnili celorepublikového setkání 
Pionýrských oddílů nazývaným RESET. RESET 2017 se uskutečnil 
v Ostravě, městě hornického a hutnického průmyslu. Na RESET se 
z naší Pionýrské skupiny vypravilo celkem 7 starších dětí v 
doprovodu dvou vedoucích. Napříč celou republikou jsme se vydali 
v pátek ráno vlakem, abychom byli na místě v Landek Parku 
zavčasu a stihli jsme ještě před slavnostním zahájením postavit 
stany a projít si tento významný areál. Při příchodu do areálu bylo 
hned patrné, že se nacházíme v prostorách dřívější těžby uhlí, celý 
areál Landek Parku je totiž jedním velkým Muzeem. Je zde pod 
širým nebem volně k prohlédnutí velké množství důlní techniky 
používaná při těžbě uhlí. Slavnostní zahájení bylo připravené na 
pozdní hodinu večerní, neboť jeho součástí bylo taneční vystoupení 
za pomoci světelných tyčinek a náramků. 

Sobotní ráno naše plány bohužel pokazil déšť. Měli jsme v plánu 
výpravu do města, kde jsme chtěli navštívit svět miniatur a 
vyhlídkovou věž na Ostravské radnici. Propršelo celé dopoledne, a 
tak jsme využili alespoň něco málo aktivit, které bylipřipraveny 
přímo v areálu. Nejvíce času jsme trávili hraním nových deskových 
her, které předváděla firma Mindok, nejvíce všechny zaujala 
zajímavá hra s názvem „Krycí jména“. 

V odpoledních hodinách, kdy se již počasí umoudřilo a déšť ustál, jsme měli naplánované „Fárání do dolu!“. 
Při této exkurzi jsme nejdříve navštívili expozici báňských záchranářů, kde jsme se dozvěděli, jak bylo 
složité být záchranářem v dolech a co vše musel takový záchranář splňovat. Následně jsme zažili, jak se 
cítili horníci při jejich práci. Na začátku prohlídky nás čekala jízda do dolu v původní těžební kleci, kterou 
jsme se dostali do důlních šachet. V šachtách jsme se postupně dozvěděli, jak se těžilo uhlí, nejprve ručně, 
kdy se horníci používali pouze ruční nářadí. Následně se využívalo výbušnin a dále byl k vidění v dole i 
funkční pluhový a kombajnový porub. 

Po exkurzy jsme měli chvíli volna před večerním pionýrským kvízem, ve kterém soutěžili proti sobě 
vedoucí z jednotlivých krajů. Fandění bylo na místě, jelikož se hrálo o hodnotné ceny pro kraje. Bohužel 



vedoucí z Plzeňského kraje se na nejvyšších příčkách neumístili, ale co se publika týče bylo právě to 
plzeňské nejlepší, povzbuzování bylo opravdu veliké. 

Po propršeném sobotním dopoledni nás v neděli probudilo krásné slunečné počasí. Po snídani jsme sbalili 
stany a následně se zúčastnili slavnostního ukončení. Po ukončení jsme se vydali na nádraží a zamířili 
směrem k domovu. 

Již se těšíme na další republikové setkání, které se uskuteční za 2 roky v Libereckém kraji. Na něj už pojede 
většina letošních účastníků jako instruktoři, tak věřím, že se aktivně zapojí do příprav a výprava Pionýrské 
skupiny Hradec bude na RESET mnohem větší. 

 

VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ V LOMÍČKU 

Jako každý rok, tak i letos, jsme se sešli před letními prázdninami na společném setkání s Pionýrskou 
skupinou Šťáhlavy na táborové základně v Lomíčku. Víkend 23. – 25. června nám přálo počasí a mi si tak 
mohli užít společně strávené dny plných soutěží a zábavy. 

Jelikož byly teplé večery, byla škoda je trávit uvnitř budovy, a tak jsme se hned v pátek rozdělili do 4 týmů a 
začali soutěžit. Jako první jsme si zahráli na hřišti hru Ringo, kde jsme ukázali, jak jsme sehraní a také svoji 
paměť a postřeh při živém pexesu. 

Sobotní dopoledne na nás čekaly obří koule. Kdo jezdí na tábory s námi tušil, o co jde, ale pro děti ze 
šťáhlavské skupiny to byla novinka. Své síly jsme porovnávali uvnitř zorbingových koulí, ve kterých jsme si 
zahráli fotbálek, ale měli i prostor si jen tak do sebe „šťouchnout“. A aby čekající týmy nezahálely byla pro 
ně připravena druhá soutěž a to šátkovaná. Dopoledne rychle uteklo, a především ze zorbingových koulí 
jsme byli tak vyčerpáni, že jsme se už těšili na oběd. 

Po obědě slunce pálilo natolik, že nás to vyhnalo se schladit k vodě. U vody jsme strávili čas až do svačiny, 
abychom se stihli postupně všichni ochladit. Někteří si i pořádně zaplavali, jelikož hradecký lom k tomu 
přímo vyzývá. Po svačině jsme si užili spousty legrace při štafetových závodech, kde jsme měli za úkol 
přenést co nejvíce vody v létacím talíři, co nejrychleji projít trasu jako raci s míčem na břiše nebo třeba 
společně dojít do cíle tak, že jsme se drželi jeden druhého za kotníky a spousty dalších úkolů, které všichni 
museli splnit. Večer nás čekala venkovní diskotéka, kde jsme to všichni pořádně rozjeli. 

V neděli po sbalení a vyklizení chatek jsme si ještě zahráli hru Bränball, jedná se o hru podobnou Baseballu. 
Na ni jsme se rozdělili do dvou týmů, jeden tým byli chytači, kteří se snažili zabránit pálkařům oběhnout 
všechny mety tím, že co nejdříve chytili odpálený míček. V jednotlivých rolích jsme se několikrát 
prostřídali, aby si všichni zkusili vše. Před obědem a odjezdem domů následovalo ještě vyhodnocení 
pátečního a sobotního klání mezi jednotlivými týmy a rozdání drobných odměn. 

Všichni jsme si víkend parádně užili a těšíme se na další společné setkání, které se uskuteční po letních 
prázdninách. 



13.

 

Přejeme Vám krásné prožití letních prázdnin a doufáme, že se s
setkáme na letním táboře.

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE: 

Letní dětský tábor  

13.-26.srpna 2017(Míreč u Blatné) 

Přejeme Vám krásné prožití letních prázdnin a doufáme, že se s
setkáme na letním táboře. 

 

Přejeme Vám krásné prožití letních prázdnin a doufáme, že se s Vámi 


