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VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ 

Pro děti začal nový školní rok a to 

je i začátek našeho pionýrského. Jako 

tradiční akce po letních prázdninách je 

společné setkání dětí z naší pionýrské 

skupiny společně s dětmi z pionýrské 

skupiny Šťáhlavy. Letos jsme se sešli hned 

po prvním školním týdnu, 8. – 10. září. 

Program byl připraven vedoucími z PS 

Šťáhlavy a pro nás se hrálo plno nových 

zábavných her. 

V pátek po příjezdu a ubytování 

jsme se všichni rozdělili do čtyř spíšených 

družstev. Po večeři jsme využili hezkého 

počasí a soutěžili jsme mezi družstvy v co 

nejrychlejším přemístění se ze startovní 

čáry za cílovou. Závody nebyla zcela 

jednoduché, celé družstvo se muselo vždy 

přemístit jen za použití určitého množství rukou a nohou, kterými se mohli dotknout země. Některá družstva měla 

opravdu velmi legrační způsoby. 

V sobotu dopoledne jsme si zahráli turnaj v oblíbeném ringu, tento turnaj jsme ještě doplnili o turnaj v živém 

pexesu. Po obědě a drobném odpočinku jsme se vydali do lesíka k pískovně u Lisova. Zde jsme procvičili svoji 

rychlost, paměť a postřeh při další variantě hry pexeso. Tentokrát byli po lese na stromech rozmístěny kartičky 

s obrázky, které vždy jednotlivci z každého oddílu hledali, kdo jej našel první, získal bod pro svůj tým. Obrázků bylo 

opravdu spousty, takže zapamatovat si kolem čeho se běželo poprvé, bylo výhodou pro další kolo. Večer nás 

samozřejmě nečekalo nic jiného než diskotéka, na které jsme se všichni vyřádili. 

Víkend rychle utekl a již bylo na čase sbalit a uklidit chatky před slavnostním vyhlášením výsledků. Některým 

se domů téměř nechtělo a úklid jim trval poněkud déle. Kdo měl již uklizeno, trávil volný čas hraním deskových her. 

Po vyhlášení výsledků nás čekal už jen oběd a pro některé dlouhá cesta domů. 

Setkání jsme si užili a všichni se těší na další společná setkání plné spoustou skvělých her a zábavy. 

 



 

POHÁDKOVÝ LES 

Krásné podzimní odpoledne si přišlo užít na 80 dětí s rodiči a 

prarodiči dne 23. září do Lomíčku. Akce, kterou pro děti připravili 

Pionýři, byla v duchu pohádkovém "Pohádkový les". Trasa vedla z 

Lomíčku, lesíkem na cestu, Lisovem, Červeným mlýnem k vodní 

nádrži"Lom" a zpět do tábora. Po celé cestě mohly děti potkávat 

pohádkové bytosti např. Červenou karkulku, princeznu, vodníka, 

čerta, čarodějnici, ale i Šmoulu se Šmoulinkou, Obelixe, králíčka, 

tygra, lva  a jiné. U každého si  podle svých možností 

zasportovaly, zdolávaly překážky a předvedly znalosti. 

Samozřejmě nechyběla ani sladká odměna. Např. u Karkulky - 

házely míčkem, u čerta si zahrály 

minigolf, u vodníka poznávaly 

ryby, u princezny prohazovaly obruče aj. V cíli každý dostal nafouknutý 

balónek. 

  

     V arálu nechybělo ani občerstvení- opečený špekáček, klobása a 

kávička pro dospělé. Krásné podzimní počasí navodilo faj náladu, nikdo 

domů nespěchal. Kdo chtěl poseděl s přáteli, děti využily prostoru v areálu 

- houpaček, hřiště, lezení po stromech apod.  

 

     Akce se moc vydařila, proto se těšíme opět při jiné, kterou pro vás 

každý měsíc připravujeme. V listopadu - oslava halloweenu, v prosinci 

přijde Mikuláš a další. Sledujte naše stránky www.pionyr-hradec.cz. 

 

 

 

BOWLING 

V sobotu, 14. října, jsme si vyrazili na bowling. 

Bohužel účast byla malá. Vše ovlivnilo neobvykle krásné 

počasí, ale i tak jsme si to náramně užili. Po 

dvouhodinovém turnaji byly rozdány diplomy. A všichni 

jsme šli  spokojeně domů. I v málo lidech se dá užít 

spousta zábavy.   

 

 

 

http://www.pionyr-hradec.cz/


 

TÁBOŘENÍ V PŘÍRODĚ 

V sobotu 7. října vyrazila skupinka asi 5 dětí 

v doprovodu několika instruktorů a vedoucího na 

procházku spojenou s vařením polévky v kotlíku. Sešli 

jsme se v jednu hodinu v Lomíčku a i přes silný vítr a 

občasné mrholení jsme se vydali na procházku 

podzimní krajinou. Cíl výletu byla osada „Třetí 

palouk“. Cestu instruktoři dobře znali, ale o studánce, 

kterou jsme cestou navštívili, nevěděl nikdo. U 

studánky jsme se pozastavili a občerstvili se 

pramenitou vodou. 

Po příchodu na Třetí palouk jsme se rozdělili a 

děvčata začala připravovat vše potřebné pro chutnou 

polévku a hoši se dali do přípravy ohniště. Dříví sice 

nějaké na místě bylo, ale my jsme se rozběhli po stráních a donesli jsme dostatek dřeva, že zbylo i dalším 

návštěvníkům. Než děvčata měla vše připraveno, stihli jsme i postavit držák na kotlík. 

Někteří volnou chvíli během vaření využili pro hru Ringo na louce a jiní sbírali v lese houby. Polévka se 

povedla a všichni si na ní pochutnali. Při cestě zpět domů jsme ještě stihli nasbírat několik hub, o které jsme doslova 

zakopávali na pěšince. 

I když nám počasí příliš nepřálo, tak se procházka podzimní krajinou povedla a určitě vyrazíme na podobnou 

procházku znova, třeba si půjdeme opéci buřty sněhovými závějemi.  

 

POTÁBOROVKA 

       Víkend 20.-22.10. prožili vedoucí, kteří se o děti starali na letním pionýrském táboře,  rekreující pobyt 

v penzionu u Vaňáčů.  První den byl pojmut už tradičně jako cesta do neznáma, kterou si pro ně připravil hlavní 

vedoucí. Na začátku cesty jsme se rozdělili do 5 týmů. Všichni dostali šifru, která je měla dovést k další šifře a dál a 

dál. Až na poslední šifru, která měla všechny vedoucí spojit v celek a dorazit na místo určení. Všichni jsme se tam 

samozřejmě dostali, ale byla to pouze zastávka na dlouhé cestě k penzionu. Zastavili jsme se u našeho skvělého pana 

kuchaře na menší dýchánek a pak pokračovali, již všichni společně, do penzionu. 

          Hledání penzionu bylo dá se říct dalším úkolem, protože jsme se na chvilku ztratili, ale nakonec jsme penzion 

našli. Následně nás čekalo ubytování a večeře. Zbytek večera jsme pak zůstali v hotelu a užívali si společného večera. 

Druhý den ráno jsme se vydali na procházku do nedalekého města Zvíkov. Tam jsme navštívili zdejší pivovar a 

někteří z nás volební místnost. Stejnou cestou jsme se pak vyšli na oběd zpět do penzionu. Odpoledne jsme si zajeli do 

Písku. Nejprve byla prohlídka města a poté turnaj v bowlingu. Večer jsme opět trávili v penzionu.  

         Poslední den naší výpravy jsme se ještě v penzionu nasnídali, zabalili věci a rozloučili se s hostiteli. Byl to 

opravdu krásně užitý víkend se skvělou partou.  



 

 

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE: 

 

25.11.  Kateřinská zábava 

2.12.  Mikulášská nadílka  

16.12.  Vánoční vyrábění 

29.12.  Dětský silvestr 

27.1.  Zimní sporty 

 

 

!!!!!! POZOR, POZOR - vybírá se členský příspěvek na rok 2018, 

kdo chce zůstat nebo se stát novým členem pionýrské skupiny 

musíte do 16.12. 2017 zaplatit příspěvek 200 Kč!!!! 


