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DĚTSKÝ DEN 

Letošní dětský den se konal již 25. května a nesl se v pohádkovém duchu. 

Hned na úvod nám začalo pršet a tak se přednáška se zvířátky přesunula do pergoly. Mladý pár, 

který chová nespočet zvířátek, nám přijel ukázat korálovku, hroznýše, gekončíky a vodní želvu. 

Ke každému zvířátku měli velmi rozmanité povídání. Jak se o něj starat, co všechno jí a 

potřebuje, jak se chová v přírodě a mnoho dalších a zajímavých informací. Bylo to velmi 

naučné. 

Když déšť trochu opadl, děti dostaly lístečky s jednotlivými stanovišti a mohlo se začít soutěžit. 

U zajíce Bugs Bunnyho byl pohádkový kvíz, který prověřil, jak jsou na tom děti s pohádkami, u 

rytíře se pak musely trefit flusačkou na cíl, Ninja pomáhal zdolat překážkovou dráhu, u 

čarodějnice se skákalo v pytli, u vodníka se muselo pochytat pár rybek a složit puzzle, u 

princezny se navlékaly korálky, u druhé princezny zas malovalo na sádrové odlitky, u Karkulky 

byl slalom a na závěr se u Sněhurky cvrnkaly kuličky. 

Ten, kdo splnil všechny stanoviště si pak mohl v bufetu vyzvednout hot dog, nebo si třeba 

zaskákat na skákacím hradě. 

Bylo to velmi krásné a pestré odpoledne, škoda jen toho počasí, ale nakonec se déšť stáhnul a 

sluníčko vylezlo. Těšíme se na další rok! 

 

VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ v červnu 

  Ve dnech od 21. do  23. června 2019 pořádala naše PS Hradec víkendové setkání 

společně s PS Šťáhlavy. Program jsme připravili my. 

PIONÝRSKÉ 

NOVINY 



 

       V pátek po příjezdu, ubytování se a večeři,  byly děti rozděleny do týmů podle 

barev, které si  vylosovaly /červený, modrý, žlutý, zelený, oranžovým a  fialový/.Téma večerní 

soutěže bylo "Poznej Hradec".Každý tým obdržel papír, na kterém bylo napsáno jedenáct 

indícií/místa v Hradci/, které musely vyluštit a hlavně to místo najít. Některá místa byla 

vyjádřena příslovcem např:  smrdí, smrdí , některá slovem z písní např: jede, jede, mašinka, 

plavu si a nevím jak, pekař peče housky nebo pouze výstižným slovem pro dané místo např: dvě 

věže, dům plný dětí, prázdniny a pod. Vyluštění nedělalo problém, ale velkým  problémem bylo 

to místo najít/ i hradečtí nevěděli/. Na konci každého místa byla čísla od 1 - 11, do přišel vzal si 

číslo nejnižší. Zvítězil tým, který měl nejnižší počet bodů. Někteří vůbec místo nenašli. 

       V sobotu dopoledne bylo putování za pokladem. Cesta byla vytýčena pexesem. 

Každý tým si sbíral čísla své barvy. Cíl byl v pískovně, kde se opět soutěžilo. Vítěz soutěže 

dostal indícii,  která mu trochu napověděla, kde poklad je. Hledání pokladu bylo chaotické a 

proto poklad našel tým, který postupoval vzadu a s rozvahou. 

       Odpoledne jsme odjeli do Stoda na oslavu 10. výročí Mikroregiou Radbuza , která 

se konala v areálu stadionu. Byly zde různé soutěže, výtvarná dílnička, na pódiu letního kina 

vystupovaly pěvecké a taneční skupiny. Protože nám pobyt zkomplikoval silný déšť, odjeli jsme 

zpět do tábora a těšili se na večerní diskotéku. Jako vždy byla faj, všichni se bavili a tancovali. 

       V neděli byly týmové soutěže na hřišti, protože probíhal zároveň úklid chatek. 

Nechyběla vybíjená mezi týmy a všichni se seznámili s novou zajímavou hrou Bollo Ball. Po 

obědě bylo vyhodnocení, každý dostal pamětní list a nějakou sladkost. Všem byly popřány 

krásné prázdniny a hodně sluníčka.  

   

LETNÍ TÁBOR - MÍREČ 

  Rok utekl jako voda a my mohli opět 

přivítat děti v rekreačním středisku Míreč, 

kde jsem spolu strávili krásných 14 dní. Celý 

pobyt byl plný her a odtud se již odvíjí název 

celotáborové hry, tj. Hry bez hranic. 

  Vedoucí vyrazili na tábor o den dříve, 

aby vše připravili na příjezd táborníků. Děti 

přijely dvěma autobusy v počtu 101účastníků. 

Nejprve jsme museli vyndat všechny věci z 

autobusů, kteří hned odjeli. Poté jsem se 

rozdělili do chatek tak, aby kamarádi byli spolu, popřípadě se seznámili s novými. Po ubytování 

následovalo rozdělení do oddílu, těch jsem tento rok měli 6, rozdělení probíhá na základě věku. 

První oddíl jsou nejmenší a šestý oddíl jsou nejstarší. Společně se pak děti s vedoucími ubytují v 

chatách, následuje seznámení mezi sebou a s okolím, ve kterém se nacházejí. Večer nás čekalo 

ještě poslední rozdělení a to do oddílů na celotáborovou hru. Názvy oddílů byl nám známé státy 

Evropské unie, tj. Česká Republika, Německo, Maďarsko, Itálie, Řecko, Irsko. Po rozdělení na 

celotáborou hru soutěžili vedoucí o barvu a název týmu. 



 I děti jsme vyzkoušeli, jestli znají vlajky jejich států a musím s překvapením říci, že všechny 

znaly. 

  Další dny už jsme plnili úkoly, které byly součástí celotáborové hry, jako jsou například 

vyrábění bivaků, příprava divadelní scénky, různé štafetové hry a další. Například hra lodě, kde 

každý tým soutěží proti jinému týmu. To znamená, že každý hraje s každým. Jeden z týmů jsou  

chytači a druhý tým házeči. Házeči se snaží trefit pet lahve s vodou, které jsou umístěny ve 

hřišti. Děti stojí na obvodu okraje hřiště po třech stranách. Druhý tým se nachází ve vyznačeném 

prostoru, který je napojen na čtvrtou stranu hřiště a snaží se chytat míčky, které hází házeči, aby 

jim zabránili znovu s míčkem házet, jelikož házeči mohou znovu použít všechny míčky, které se 

nenachází v herních polích. Řekla bych, že tato hra se stala jednou z oblíbených. Děti podle 

vynaložených sil, rychlosti nebo zručnosti získávaly určitý počet vlajek jejich státu, které se 

lepily do mapy. Ten kdo měl na konci nejvíce vlajek zvítězil. Celotáborové hry se vždy 

odehrávají dopoledne.  

  Odpolední programy se uskutečnovaly podle počasí. Při krásném počasí se děti mohly 

vykoupat v bazénu nebo ti starší mohli jít 

do nedalekého rybníku Labuť. Jedno 

odpoledne jsme věnovali i cestě do Blatné, 

kam jsme dojeli autobusem, vykoupali se v 

akvaparku a zpátky do tábora šli pěšky. 

Odpoledne jsem také hráli další možné hry, 

které již nebyly zařazené do celotáborové 

hry, například safari, střelecké odpoledne a 

jiné aktivity. Při deštivém počasí jsme 

mohli hrát společenské hry, deskové hry 

nebo jsme si vyráběli či malovali. 

 

  Večerní program byl pokaždé jiný a to v režii vedoucí, kteří měli děti na starost. První 

večer byla přivítací diskotéka a následující večery jsme se mohli zasmát u hledání pokladu 

pomocí azimutů, nechyběl ani bobřík odvahy a dokonce ani soutěž o nejkrásnější dívku a kluka 

tábora. 

  Na našem táboře také nesmí chybět celodenní výlet. Tentokrát jsme se vydali do krásného 

města Příbram, kde jsem si prohlédli náměstí. Děti zde měly rozchod a mohly si něco na 

památku koupit. Poté naše kroky směřovali do akvaparku, kde jsme si pořádně zablbli. Cesta do 

tábora byla klidnější, jelikož jsme všichni byli značně unavení z plavání. 

  Do konce tábora nám po výletu zbývalo jen několik dní. A všichni jsme si je chtěli naplno 

užít. Děti i vedoucí se velice snažili, aby zvítězili v celotáborové hře. Při posledním nástupu 

jsem vyhlašovali umístění všech států v celotáborové hře. Bylo to napínavé do samého konce a 

výsledky byly následovné: 

6.místo – Česká Republika , 5.místo- Německo, 4.místo - Itálie, 3.místo - Maďarsko , 2.místo - 

Irsko , 1.místo – Řecko. 

  Poslední den jsme se všichni sbalili a hezky jsem po sobě uklidili celý tábor. Už teď se 

těšíme až si spolu opět užijeme nádherných 14 dní plných zábavy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ v září 

  Jako každý rok nám rychle utekly prázdniny a my jsme se nemohli dočkat naší víkendové 

akce, která se konala 13. – 15. září v naší táborové základně Lomíček. Víkendovka je vždy 

spojená se Šťáhlavskými pionýry a jejich členové každoročně přijíždějí vlakem z Plzně. Po 

příchodu, jsme každý dostal přidělenou chatičku a poté nás čekal první nástup. Program celého 

pobytu měla na starosti vedoucí Didi ze Šťáhlavské skupiny a na začátek nám pověděla vše o 

celém průběhu a v čem všem budeme soutěžit. Poté nás rozdělila na 4 týmy, ve kterých jsme 

byli celý víkend. Netrvalo dlouho a šli jsme na první soutěže.  

  Jako první nás čekala trasa, na které jsme si 

museli podávat vajíčko, bez toho, aniž by nám 

upadlo na zem. Vyhrál tým, kterému se podařilo 

dostat, co nejrychleji nakonec trasy s celým 

vajíčkem. Jako další souboj jsme museli utvořit 

dvojice a se svázanýma nohama doskákat ke 

kuželce a zpět, šátek se však nesměl uvolnit. Bylo 

to velmi vyrovnané a zvítězil tým, kterému 

doskákala poslední dvojice do cíle. To nebylo, ale 

vše. Jako poslední jsme si zahráli odreagovávací 

hru jménem Želvy. Určili se 4 pytláci, kteří želvy 

lovili. Ostatní byli želvy, které se mohly pohybovat pouze po čtyřech. Jakmile pytlák našel 

žekvu musel jí převalit na krunýř, tedy na bok. Tím pádem se z ulovené želvy stal též pytlák, 

zvítězil tým té želvy, která vydržela jako poslední. Hry jsme si moc užili a po skončení jsme se 

šli posilnit a poté nás čekala odměna ve formě večerního promítání kina. 

 

  Druhý den ráno jsme hned po snídani měli za úkol vyluštit několik hádanek, které nám 

dali dohromady vzkaz na následující program. Papírky s hádankami byly rozmístěné po táboře, 

museli jsme je najít, vyřešit a pak najít vedoucího, kterému jsme sdělili správnou odpověď a on 



nám za to řekl část vzkazu. Nebylo to jednoduché, a tak každý v týmu se musel zapojit. Když 

jsme získali vzkaz, mohli jsme jít na oběd a těšit se, co nás čeká odpoledne. Po poledním klidu, 

ve kterém jsme nabrali plno energie, jsme se přesunuli mimo tábor do lesa, kde na nás čekala 

Didi se svými asistenty. Po lese bylo rozmístěné pexeso na stromech, zemi, keřích apod. Naším 

úkolem bylo najít jako první vždy druhou dvojici pexesa, kterou nám Didi ukázala. Některé 

kousky bylo extrémně těžké najít, ale nakonec jsme našli úplně všechny. Po večeři nás čekala 

diskotéka, o kterou se postarali kluci z Hradce. 

  V neděli ráno jsme museli, co nejrychleji si zabalit a uklidit chatičky. Po úklidu byla 

připravená poslední hra, jménem PAKANI. Museli jsme zvítězit nad naším vedoucím v kámen, 

nůžky, papír a poté proběhnout pole plné pakanů, neboli vedoucích, kteří se chovali jako paka a 

nesměli se nás dotknout. Když jsme tohle zvládli, běželi jsme do území zvířátek na kopci, kde 

byli rozházené lístečky a my jsme je mohli donést ke svému týmu pouze v puse, bez použití 

rukou. Vyhrál tým, který po skončení času měl nejvíce papírků se zvířátky. Tato hra nás velmi 

bavila.  

  Následovala vynikající svíčková k obědu a pak už jen konečné vyhlášení výsledků a 

rozdání odměn všem týmům. Pořádně jsme se najedli, rozloučili jsme se se všemi táborníky, 

zakřičeli a vydali se směrem domů. 

 

 

PIRÁTSKÁ STEZKA 

  O sváteční sobotě uspořádala PS Hradec pro děti pirátskou stezku. I přes nepřízeň počasí 

se dostavil hojný počet malých pirátů i pirátek. Z počátku to vypadalo, že se počasí umoudří, ale 

sotva vyšli na trasu první účastníci, začalo pršet. Rodiče ale byli pohotoví, vytáhli deštníky, 

dětem nasadili pláštěnky a šlo se.  

  Trasa vedla od Lomíčku, směrem na Lisov přes lesík a zpět do Lomíčku. Na trase na děti 

číhalo mnoho pirátů, u kterých se musely plnit zámořské úkoly a neprošel jen tak někdo. To 

chtělo především odvahu a pevné nervy. Ale děti to, jako vždy, zvládly na jedničku. 

  Na konci pirátské stezky nemohlo na děti čekat nic jiného, než truhla plná dobrot. Chvíle, 

kdy pršelo, si děti krátily časem stráveným v bufetu, nebo si malovaly. Doufáme, že se příští rok 

počasí umoudří a přijde minimálně stejný počet účastníků, jako letos. 

 



 

 

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE: 

 

30.11.   Bazén Beroun 

7.12.   Mikulášská nadílka 

14.12.   Vánoční vytváření 

28.12.    Dětský silvestr 

 

!!!Pozor!!! 

Vybírají se členské známky na rok 2020 ve výši 250 Kč. Příspěvky 

můžete odevzdat v Hradci Pavelovi Hlaváčovi a ve Stodě Martinovi 

Mlynáříkovi. 


