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ZOO PLZEŇ 

  Dne 21. 4. 2018 jsme se vydali na 

výlet do Plzeňské zoologické zahrady. Výlet 

neodstartoval zrovna nejpříznivěji – vlak do Plzně 

měl půlhodinové zpoždění. I přes to, mezi dětmi 

panovala dobrá nálada a s příjezdem do Plzně byla 

stále lepší a lepší.  

  Od nádraží jsme došli do ZOO 

krásnou procházkou a pak už nás čekala prohlídka. 

Vzhledem k nadcházejícímu Dni Země byla v ZOO 

připravená stezka s otázkami, které prověřovaly 

znalosti všech a na konci byly připravené odměny 

v podobě omalovánek a dalších zajímavých 

suvenýrů. Dětem se kromě stezky také moc líbila 

stanoviště, kde třídily odpad nebo vyráběly záložky 

se zvířátky. Oblíbené byly taky výběhy žiraf, opiček a dokonce i hadi. Počasí nám přálo, možná až příliš, a tak si děti 

pro osvěžní koupily zmrzlinu. Také navštívily krámek se suvenýry a hřiště, kde se vyřádili opravdu všichni. A pak 

jsme se již mírně unavení, ale spokojení vrátili domů. 

 

 

CYKLOVÝLET 

  Dne 12.5.2018 jsme s vyrazili s pár dětmi na cyklovýlet. Vyjíždělo se v 8:00 z obce Hradec od penzionu. 

Bohužel se k nám v Hradce nikdo nepřidal, ale pokračovali jsem do Stoda, kde byl sraz v 8:30 u benzínky. Tam už na 

nás děti s rodiči čekaly. Zkontrolovali jsem, jestli děti mají potřebné pomůcky na kolo a je-li v dobrém stavu.  

  Poté jsem se vydali na cestu. Cílem naší výpravy byl lesní klub Sasanka, kde se odehrával den otevřených 

dveří. Byly zde připraveny různé soutěže jako například stopovačka s otázkami, lovení rybiček na magnet, malování 

na sádlové odlitky a nebo si děti mohly vyzkoušet, jak se chodí po různém materiálu.  

  Kolem 16:00 jsem se vydali na zpáteční cestu. Všechny děti jsem v pořádku vrátili a my v  klidu mohli odjet 

domů a odpočinout si po projížďce.  

 



VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ 

 Pro děti jako každý rok jsme ke konci školního roku 

připravili víkendové setkání, které jako každoročně 

probíhalo s dětmi s pionýrské skupiny Štáhlavy. 

 

Program byl připraven našimi vedoucími, hrálo  se plno 

zábavných her. 

V pátek po příjezdu a ubytování  se všichni rozdělili do čtyř 

smíšených družstev. A po večeři jsme využili příznivého 

počasí k soutěžení mezi družstvy. Měli za úkol najít dílky 

obrázku a následně je složit. Dílky byly velmi pečlivě 

schované a dětem to zabralo spoustu času. Další soutěží 

byla děti projít pavoučí síť, kterou musely projít bez 

dotknutí, jelikož na síti bylo plno nástrah a jednou z nich byly zavěšené rolničky, které nesměli zazvonit. 

 

V sobotu dopoledne jsme si zahráli turnaj v oblíbené vybíjené, turnaj děti velmi bavil a to i díky tomu, že do 

turnaje byli zapojeni vedoucí. Po obědě a drobném odpočinku se měli vydat na cestu do neznáma, kterou 

nám před samým začátkem překazilo nepříznivé počasí v podobě deště a bouřky. Odpolední program se 

musel tedy konat vevnitř, kde si děti zahráli spousty her například: hádej kdo jsem, Romeo a Julie a spousty 

dalších. Večer nás samozřejmě nečekalo nic jiného než diskotéka, kterou si všichni moc užili. 

 

Víkend byl rychle za námi a bylo na čase sbalit a uklidit chatky před slavnostním vyhlášením výsledků. 

Dětem se domů moc nechtělo a proto se s balením a úklidem trošku loudaly. Ti co už měli uklizeno se 

věnovali míčovým hrám nebo  hrám deskové hry.  

Po tom co, měli všichni uklizeno, se přistoupilo k vyhlášení výsledků. Poté 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. 

 

DEN DĚTÍ  

Jako každý rok pořádá naše PS Hradec pro děti „jejich den“. 

Dětský den se uskutečnil první týden v červnu a letos jsme se přenesli na 

Hawajské ostrovy. 

Počasí nám přálo celý den, svítilo sluníčko, všude byla květinová výzdoba, 

už jen šumění oceánu chybělo. Každý účastník dostal na začátku hawajský 

věnec, pozdravil se tradičním pozdravem „aloha“ a kartičku s jednotlivými 

stanovišti. Letos byly soutěže opravdu tematické. Hod kokosem do dálky, 

lovení ryb v širokém oceánu, balanc nad propastí a mnoho dalších. Za každý 

splněný úkol byla samozřejmě odměna. 

Jedním z nejtěžších úkolů bylo se trefit pomocí flusačky na terč. To byla 

fuška! 

Jako zpestření bylo malování na obličej, kde si děti mohly nechat na obličej 

namalovat v podstatě cokoli. Když měly všechno splněné, odevzdaly lísteček a dostaly závěrečný balíček 

plný překvapení. Na konci si pak mohly opéct buřta, nebo si třeba zaskákat na skákacím hradě. Doufáme, že 

příští rok bude účast stejně hojná, jako letos.  

Nechte se překvapit, jaké téma si pro Vám vymyslíme   

 



KRAJSKÉ SETKÁNÍ 

 Po čtyřech letech se opět v Lomíčku uskutečnilo 

krajské setkání pionýrských skupin. V termínu od 

8. do 10. června přijelo na naší táborovou 

základnu do Hradce téměř 80 pionýrů z 6 

pionýrských skupin, a to PS Hradec, PS Ptáčata 

Domažlice, PS Dobřany, PS Šťáhlavy, PS 

Klatovy a z největší dálky přijela PS 

Horažďovice. 

Celý program začal již v pátek večer po příjezdu 

všech skupin, kdy v prvních úkolech museli 

poměřit své síly vedoucí jednotlivých výprav. Ti 

si pak na základě výhry v některé z disciplín 

mohli spolu s ostatními vybrat barvu a název pro 

svůj tým. Samozřejmě platila zásada, kdo dřív přijde, ten dřív vybírá, tak bylo slyšet hlasité povzbuzování. 

Po přiřazení názvů všem skupinám následovalo posezení u ohně, hra na kytaru a zpívání známých 

táborových písniček. 

V sobotu ráno jsme se probudili do slunečného dne a po snídani se vrhli na první hru s názvem Osídlení. 

Tato hra je pro děti vskutku náročná, neboť se u ní hodně běhá a navíc vše závisí na štěstí. Hra spočívá v 

házení kostkou, kdy první hod na počátečním stanovišti určí surovinu, kterou získávám, a druhý hod na 

vzdáleném stanovišti pak určuje množství získané suroviny, které svému týmu přináším. Úkolem dětí je 

postupně získat dostatek různých surovin a dle herního plánu co nejdříve vybudovat statek. Tato hra se nám 

osvědčila již na táboře a i na setkání se nám potvrdilo, že se líbí. Ostatní vedoucí žádali o pravidla a herní 

plán, který by si mohli odvézt domů a v budoucnu si tak mohli hru opět zopakovat. 

Po obědě a krátkém odpočinku na týmy čekala stopovačka s řešením úkolů. Bohužel nám počasí příliš 

nepřálo a my jsme s ohledem na předpověď museli hru modifikovat na kratší verzi, kdy jen děti získávali 

informace o Hradci v okolí tábora. Druhá část odpoledne byla ponechána s ohledem na počasí volnější a 

každý ji tak mohl využít dle svého. Někteří hráli hry v táboře, jiní šli na výlet po Hradci a jeho okolí. Večer 

už na děti nemohlo čekat nic jiného než oblíbená diskotéka, kterou si všichni pořádně užili. 

Neděle se nesla již v kapku pracovním duchu, protože se 

museli všichni pomalu ale jistě začít připravovat na odjezd, 

zabalit si své věci, uklidit v chatkách a přilehlých prostorách 

tábora. To vše ale pionýři hravě zvládli a mohli se tak těšit 

ještě z posledního bodu programu, kterým byla ukázka členů 

kynologického klubu ze Stoda, kteří si se svými psími 

kamarády připravili ukázky dovedností poslechu povelů a 

obrany osob před zločinci. 

Před obědem nás ještě čekalo slavnostní vyhodnocení celého 

setkání s předáním drobných odměn všem zúčastněným a 

společné focení spolu s kynology a jejich psími kamarády. 

Jsme rádi, že se všem pionýrských skupinám líbilo a těšíme se, kam se vypravíme na další krajské setkání.  

 

 

 



LETNÍ TÁBOR – HARRY POTTER, MÍREČ 2018 

 

 12.8. přesně v 10:00 odjížděl z nástupiště 9 a ¾ v Hradci u krámu COOP autobus, který měl 

ještě jednu zastávku ve Stodě, do školy čar a kouzel v Bradacicích. Autobusy plné dětí přijely do Bradavic 

za 2 hodiny. Po příjezdu byly děti rozřazeny podle věku a přiděleni vedoucímu a prefektovi, se kterým si 

prohlédly okolí a ubytovaly se. Večer nás čekalo rozdělení do celotáborové hry. Vedoucí si losovali děti, tak 

aby měly týmy vyrovnané síly. V celotáborové hře jsem tento rok měli 6 týmů, jenž se nazývaly Nebelvír, 

Havraspár, Mrzimor, Zmijozel, Krásnohůlky a Kruvalové. Vedoucí ještě týž večer spolu soutěžili a mohli 

získat plusové body pro stůj tým. jejich úkolem bylo v bazénu najít kámen jejich barvy. Hra zpočátku 

vypadala lehce, ale někteří své kameny hledali i 40 minut. 

  Další dny už probíhaly stejně, jako každý rok. Ráno rozcvička, následovala hygiena a poté 

snídaně. Dopoledne jsme vždy využívaly k etapové hře, kterých bylo celkem 11 za celý tábor. Každá etapa 

měla svůj název podle různých věcí z Harryho Pottra. Například Lekce létání, kde si každý tým musel 

vyrobit své veliké koště, na které musel nasednout celý tým a proletět připravenou dráhou. Po stopách 

Voldemorda, hledali jsme tajemnou komnatu nebo jsme uspořádali turnaj kouzelníků. Odpoledne byly 

připravené soutěže, které se upravovaly dle počasí. A pokud bylo velmi krásné počasí tak jsem se koupali 

v bazénu, který je v areálu tábora. Starší děti mohly chodit do rybníka vzdáleného od tábora cca 3 Km. 

Připraveno bylo například střelecké odpoledne, oblíbené safari, stopovačka a další. Večerní program měli 

v rukách vedoucí a tak se hrálo Co a to táborníci, bláznivé štafety, ostrovy a samozřejmě nechyběly ani 

diskotéky a kino. Následovala večerní hygiena a večerka.  

  Jeden den nás navštívil pán ze záchranné služby, který děti seznámil se zásadami první pomoci. 

Dokonce si všichni mohli první pomoc vyzkoušet na figuríně. Zjistili jsme, že všechny děti v táboře by byly 

schopni zachránit člověka. Další návštěva - přijel s bubínkami a trubkami. Opět si mohli všichni vyzkoušet 

bubny a zahrát si známé i nové písně a nebo dokonce se mohl stát dirigentem.  

  V druhé polovině tábora se jelo na celodenní výlet do Strakonic, kde na náměstí si děti mohly  

koupit různé suvenýry pro sebe nebo domů rodičům. Poté se přesunuly do venkovního bazénu ve 

Strakonicích. Děti se opravdu vyřádily. V celém areálu byly 3 bazény. Jeden velký plavecký se skokanskými 

můstky, druhý menší s tobogánem a třetí s hradem, ze kterého vedly dvě další skluzavky. Nejdřív jsme se 

utábořili na krásném plácku pod stromy blízko fotbalového a volejbalového hřiště. Tam si děti hrály pokud 

nechtěly do bazénu. Po třech hodinách dovádění jsme se vrátili do tábora.  

  Celý tábor nás provázelo krásné počasí a doufám, že všichni si z tábora přivezli krásné 

vzpomínky, zážitky a nové kamarády. Již teď se těšíme na příští rok a další vydařený tábor. 

 

 

 

 

 

 

 



OSLAVY 30. VÝROČÍ TÁBOROVÉ ZÁKLADNY LOMÍČEK 

  Krásné slunečné počasí přilákalo malé i 

velké do „Lomíčku“ na oslavu 30. výročí 

založení táborové základny. Program byl velice 

bohatý, po celé odpoledne hrála country kapela z 

Holýšova. Pro děti byla připravena „opičí 

dráha“, kde musely předvést své dovednosti, 

zručnost použily při navlékání korálků a 

zhotovení si náramku, výtvarné umění při 

malování na sádrové odlitky a úplně nejvíc se 

vyřádily v zorbingových koulích a skákání v 

hradu. Za svoji účast každý dostal malou 

sladkou odměnu a nafouknutý balónek. Během 

odpoledne byla beseda s pracovníkem ZOO v 

Plzni, který přivezl s sebou velkého mluvícího 

papouška a několik hadů. Zpestřením pro všechny byla ukázka a výcvik psů z kynologického klubu ze 

Stoda. Ve večerních hodinách hrála kapela Superband, následovalo vystoupení VK Avalon s ohnivou show. 

Na počest oslav byla zapálena slavnostní vatra a nechyběl ani krásný ohňostroj. Účast byla veliká, děkujeme 

a budeme se těšit při dalších akcích, které plánujeme. 

 

Něco z historie základny. 

 

      Naše základna „Lomíček“ se nachází v prostorách bývalého zařízení národního podniku Silnice, který 

ukončil svoji těžbu kamene v roce 1984. Za podpory tehdejšího předsedy MNV ing. Hájka, České televize-

pořadu aktuality se nám podařilo dne 1. 1. 1988 budovu získat do osobního vlastnictví. 

     V prvním roce se do zcela zdemolované budovy připojila elektřina, kuchyň se zařídila na místě, kde 

původně byly umývárny. Za pomoci místních hasičů se prohloubila a vyčistila studna. Ve spolupráci s VÚ 

Stod, SDH Hradec, učitelů ZŠ ve Stodě, JZD Touškov, bývalé Cihelny a Jitony ve Stodě se postavilo 

prvních šest chatek, o rok později dalších pět. Byly provedeny terénní úpravy a vybudováno hřiště, 

provizorní umývárny a suché WC. V roce 1989 proběhl první táborový běh. Celých třicet let se základna 

modernizovala, je zde postaveno 22 chatek, k jídelně venkovní pergola, buňka, která slouží pro tábory jako 

sklad potravin, krásné funkční antukové hřiště. Do chatek se nakoupil nový nábytek, zpevnila podlaha a 

položilo se nové lino.  Letos jsme nechali vyhloubit vrt, na podzim se připojíme na místní kanalizaci a příští 

rok vylepšíme sociální zařízení. 

 

     Krásné prostředí láká každým rokem pionýrské skupiny, spolky a sdružení dětí k letnímu pobytu. Mimo 

sezónu je táborová základna využívána dětmi z naší Pionýrské základny k zájmové činnosti, k akcím pro 

veřejnost – např. Dětský den, vánoční posezení, dětský Silvestr, sportování a dalším. 

 

     Za třicet let mnoho lidí pomohlo, patří jim velké poděkování. Nemohu zapomenout ani na naše vedoucí a 

instruktory, kterých se za tu dobu vystřídalo hodně. Všichni pracovali zadarmo.   

     Ve vzpomínkách nemůžu zapomenout na našeho dlouholetého člena a kamaráda Pepu Baxu. Miloval a 

budoval naší základnu od základního kamene. Byl to pracovitý člověk, a proto mu pamětní deska na naší 

základně právem patří. 

  

     Na závěr bych chtěla popřát naší táborové základně do dalších let mnoho takových lidí, kteří práci s 

dětmi milují a věnují jí svůj volný čas. 

 

Vybírá se členský příspěvek na rok 2019. Pokud chcete prodloužit členství a nebo se 

stát novým členem naší pionýrské skupiny, uhraďte příspěvek v hodnotě 200 Kč do 

30.11.2018. Příspěvky můžete odevzdávat v Hradci u Pavla Hlaváče a ve Stodě u 

Martina Mlynáříka!!! 


