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VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ 

  O víkendu 14. -16. září 2018 se jako 

každý rok konalo setkání v Lomíčku 

s pionýrskou skupinou Šťáhlavy. O zábavný 

program na téma „Tajní agenti“ se letos postarali 

vedoucí ze Šťáhlav. 

 

  V pátek po příjezdu a ubytování 

v chatkách se děti rozdělily do čtyř smíšených 

družstev, která nesla názvy vládních organizací – 

FBI, CIA, CSI,NCIS . Po večeři následovala 

výroba odznáčků a ukázka sebeobrany, kterou 

předvedl člen PS Šťáhlavy Jakub Hájek. Večer se 

konala tradiční diskotéka, kterou si děti velmi 

užily. 

V sobotu dopoledne jsme měli za úkol zneškodnit bombu. Hra spočívala v rozšifrování číselného kódu. Kód 

byl nalezen vypočtením matematických a logických příkladů, jejichž zadání bylo ukryto různě v areálu 

tábora. Po splnění těchto úkolu musela být nalezena bomba a následně zneškodněna pomocí sestaveného 

kódu. 

 

  Po dobrém obědě hra pokračovala únosem. Děti měly za úkol najít a vystopovat zmizelého a 

přesvědčit únosce o propuštění pomocí vtipné scénky. 

 

  V neděli ráno jsme všichni začali balit a uklízet. Před obědem jsme si stihli ještě zahrát jednu hru. 

Malý agenti měli k obědu připravený řízek s kaší a poté bylo vyhlášení vítězů. Všichni jsme si to moc užili a 

těšíme se na další setkání. 

 

 

 

 



HONBA ZA POKLADEM 

  Krásné podzimní odpoledne si přišlo užít 14 dětí společně s rodiči a prarodiči dne 20. října do Lomíčku. 

Děti byly rozděleny do dvou týmů - tým pejsků a tým kočiček. Společně hledali "Cestu za pokladem", která byla 

vyznačena pomocí obrázků, celkem jich bylo třicet. Každý tým hledal pouze své. Cesta vedla lomem do Lisova přes 

pískovnu a končila v lesíku. Tam každý tým, když došel, nahlásil kolik obrázků cestou našel a pokračovalo se s 

hledáním v lese. V lese bylo stanoveno hledání pouze na patnáct minut, každý se snažil. Nebylo to nic jednoduchého, 

padání do děr, prolézání trním, větvemi a ostružiním, pro některé obrázky se muselo lézt na strom, ale všechno se 

zvládlo. Zapískáním se hledání skončilo a začalo se počítat- pejskové našli 29 obrázků, kočičky 27. 

 

 Bylo jasné , že vyhráli pejskové, kteří dostali lízátko, kočičky za 

odvahu bombón. Dalším úkolem bylo hledání pokladu. Nyní hledal 

každý za sebe. Byl schován pečlivě, proto jim bylo trochu pomoženo 

pomůckou - přihořívá - hoří. Truhla plná sladkostí byla odměnou pro 

všechny. Kdo chtěl si vzal domů obrázky kočiček nebo pejsků k 

vymalování. Na zpáteční cestě jsme si všichni zazpívali a došli zpět do 

tábora. Těšíme se na další turistickou akci. 

 

 

 

POTÁBOROVKA 

   Asi každý mi dá za pravdu, že uhlídat 100 špuntů celých 14 dní dá zabrat. A proto se, jako již 

tradičně, vydáváme na začátku října na cestu do neznáma. Ovšem tato cesta je výjimečně určená pouze 

vedoucím. Na začátku celé cesty je připravena našim nejvyšším zapeklitá šifra. Rozdělíme se do skupin, 

dáme hlavy dohromady a vyrážíme na cestu! Na chvilku se vžijeme do role dětí, když se musí za pomoci 

morseovky dostat na to správné místo. Když jsme všichni dorazili na vyluštěné místo, čekalo na nás 

překvapení v podobě relaxu v bazénu ve Kdyni. Ve vířivce jsme si odpočinuli a načerpali sílu na víkend. 

Letos byla cílová destinace malý, přijemný hotel nedaleko Železné Rudy. 

 

  Po ubytování jsme se přesunuli do hotelové restaurace.Společně povečeřeli, poseděli a s 

úsměvem zavzpomínali na tábor. Po ranní snídani jsme namasírovali nohy a vydali se na výlet. Lanovka ve 

Ski&bike areálu Špičák nás vyvezla nahoru, kde jsme se občerstvili a vyrazili na Čertovo jezero. Ačkoli nám 

počasí moc nepřálo, výsledek stál za to! Po náročném výletu  byl obídek a kafíčko v Železné Rudě. Zbytek 

odpoledne se prožil na hotelu. 

 

  V neděli ráno nás čekalo balení a návrat domů. Ještě před koncem jsme si dali společný oběd 

ve Steakhouse v Běnovech. Příjemné zakončení víkendového pobytu se super partou. Ačkoli se vidíme celý 

rok, během akcí, které pořádáme i mimo ně, letní tábor byl a vždycky bude akce, na kterou se nezapomíná, 

přeci jen je to celých 14 dní. Ale, když je skvělá parta a sranda, zvládne se cokoli, i třeba uhlídat 100 špuntů! 

 

 
 

 

 



 

SVATOMARTINSKÁ SVĚTÝLKA 

  V sobotu 10.11.2018 v předvečer svatého Martina se velký počet dětí i dospělých sešel na hřišti 

SK Hradec 1946. Děti byly vyzbrojeny lampiony a dospělý trpělivostí, neboť nás čekala dlouhá cesta obcí 

až do Lomíčku. Na všechny čekalo překvapení, a to příjezd koní, které měli doprovázet celý lampionový 

průvod. Okolo páté hodiny večerní skutečně přijeli Milda s Petrou na svých bílých koních a průvod mohl 

vyrazit. Poté co jsme dorazili do Lomíčku začala diskotéka a všechny děti si mohly jít vyzvednout párek s 

chlebem a kečupem. Bylo připravené občerstvení i pro rodiče. Děti si vyzkoušely svoji zručnost při různých 

soutěžích a každé si odneslo nějakou sladkost. Tak velká účast nás zaskočila, ale samozřejmě i potěšila. 

Proto příští rok budeme uvažovat o změně trasy, a to s příchodem do kulturního domu. Jediným nedostatkem 

bylo, že nedorazil skutečný Martin na bílém koni (sníh). 

 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 

  Letos se na Mikulášské nadílce, která se konala 

v sobotu, 8. prosince v KD Hradec, sešlo opravdu 

hodně dětí. Navštívily nás i děti z Robinsonu ve Stodě. 

Celým odpolednem je provázeli 3 malí čertíci, kteří se 

starali o zábavu. Hned na úvod se dělal průzkum 

hodných a zlobivých dětí a kupodivu tam byly samé 

hodné. 

První soutěží bylo házení míčku na cíl, někdo by 

si řekl, že je to taková stará klasika, ovšem některé děti  

i rodiče, se u této disciplíny pěkně zapotili. Mezi 

jednotlivými soutěžemi se dětem pouštěla muzika, 

tančily, zpívaly a bavily se. Největší zábavou ovšem 

byly balónky, kdyby mělo každé dítě 10 balónků na 

hraní, bylo by to málo. Během toho, co se nesoutěžilo, mohly děti namalovat, nebo vybarvit obrázek, který 

se pak vyvěsil a děti si tak mohly nasbírat plusové body u čertů. Další soutěží byl slalom, kde děti musely 

kličkovat mezi kužely se lžící, na které byl pingpongový míček. Ač se tato soutěž mohla zdát těžkou, všichni 

to zvládli na jedničku. Kdo splnil, mohl si přijít pro sladkou odměnu. Rodiče se pak mohli občerstvit v 

bufetu, kde byly na výběr mimo jiné i domácí vynikající muffiny. 

Těsně před příchodem čertů čekalo děti kouzelnické vystoupení. Děti si tak mohly vyzkoušet známá 

zaříkadla, viděly spoustu kouzel a triků a dokonce i zmizení živé holubice. Kouzelník si vybral několik 

dobrovolníků a děti se náramně bavily a tak si myslím, že z nich trochu té nervozity opadlo. Najednou se ale 

ozvalo burácení, hluk…setmělo se a už tam byli! 3 

čerti, Mikuláš a anděl. Najednou se prostor v 

kulturním domě vyprázdnil a všechny děti byly 

schované u maminky, nebo tatínka a ani nedutaly. 

Asi neměly čisté svědomí, tak jako na začátku. Sem 

tam byl slyšet i pláč, ale důvěrný slib "já už budu 

hodný, hodná" se ozýval z každého koutu. Za 

básničku, či písničku si pak děti vysloužily u 

Mikuláše balíček sladkostí. Nakonec si čerti nikoho 

neodnesli, ale některá zlobidla unikla jen o vlásek. 

Na závěr se, ač někteří nevěřícně, vyfotili s 

celou partou a odnesli si spousty zážitků z 

prosincového odpoledne. My doufáme, že se příští 

rok zase sejdeme v minimálně stejném počtu, jako 

letos. 



 

KINO – ČERTÍ BRKO 

  Brzy ráno 15.12.2018 jsme se vlakem vydali do 

plzeňského kina na pohádku Čertí brko, kde v hlavní roli hrál 

zábavný Jan Cina. Vlakem jsme jeli tři vedoucí společně s devíti 

dětmi. Po příjezdu na Jižní předměstí jsme se pěšky vydali do 

nákupního centra, protože byl ještě čas než začne kino, Zakoupili  

si vstupenky a  prohlédli hračkárny,  popřípadě si zakoupili něco 

k jídlu a pití. 

   V 11 hodin jsme již všichni seděli na svých místech v kině 

s popkorny. Po úvodních ukázkách se na plátně objevilo peklo, ale 

nikdo se nebál, měli jsme s sebou samé hodné děti. Dál Vám nic 

prozrazovat nebudeme. Určitě se na tuto pohádku plno srandy, 

písní a krásného obsazení herců vyplatí jet podívat. 

  Po pohádce jsme se vydali zpět na Jižní předměstí. Cestu 

jsem si zvolili přes Sady pětatřicátníků, kde jsme se mohli podívat 

na vánoční výzdobu. Poté jsme došli na nádraží a zanedlouhou po 

příchodu přijel vlak, který nás odvezl zpět domů. Všechny děti 

jsme předali v pořádku a těšíme se na další pěknou pohádku 

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE: 

 

19.1.   Zimní sporty 

9.2.   Dětský maškarní karneval 

16.2.   Masopust 

22.-28.2.   Jarní prázdniny – Březí 

16.3.   Pionýrský bál 

30.3.    Geocashing 

 


