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POTÁBOROVKA 

  „Sraz v pátek 18.10.2019 v 10 hodin před obecním úřadem v Hradci…“, tak zněl začátek zprávy, 

kterou obdrželi všichni vedoucí z letního tábora od Pavla Hlaváče, hlavního vedoucího. Na stanoveném 

místě se nás sešlo celkem 27 pracovníků tábora. Nejprve si všichni řidiči vylosovali svoje spolucestující 

vozu a následně se mezi sebou museli dohodnout, kdo si ponechá telefon. Všichni ostatní ho odevzdali 

Pavlovi. Hned poté každá z posádek obdržela obálku s první šifrou, která nás zavedla na tajné místo v 

Hradci, kde se ukrývala další indicie. Každá posádka zde získala pouze slabiku, proto nám bylo po chvilce 

přemýšlení jasné, že se musíme sejít všichni dohromady, abychom zjistili, kam máme dále vyrazit. To se 

povedlo, a tak jsme mohli vyrazit za novým cílem, kterým se stal Pivovar U Švelchů v Sušici. Zde jsme si 

dali oběd, prošli si náměstí a již dychtivě očekávali další indicii od Pavla. „Až na vrcholky hor“, tak zněla 

další nápověda. Dlouho jsme nevěděli, kam vyrazit. Jednotlivé posádky se rozjeli s vědomím, že právě oni 

jedou dobře, ale nikdo bohužel nejel správným směrem. Nezbývalo nám tedy než dát znovu hlavy 

dohromady a společně zapřemýšlet nad dalším cílem. Nakonec jsme jako správné místo určili Kubovu Huť, 

kde se v sobotu konala akce právě s názvem „…až na vrcholky hor“. Tento cíl byl náš poslední, a proto nás 

zde čekalo ubytování v hotelu s následnou večeří, kterou jsme zakončili společným posezením se 

vzpomínáním na prožitý letní tábor. 

  Celý víkend nám mělo podle předpovědi vydržet krásné počasí, a proto jsme se v sobotu rozhodli 

vydat na společný výšlap na rozhlednu Boubín v NPR Boubínský prales. Po návratu se někteří z nás 

zúčastnili již zmiňovaného benefičního koncertu s názvem „…až na vrcholky hor“, jiní využili nabízených 

služeb hotelu a po náročné túře si s radostí užili relaxu v bazénu. Večer nás čekala zasloužená večeře, kterou 

jsme opět zakončili společným posezením. 

  Třetí den, jsme se s malou skupinou účastníků, kteří vyrazili přímo domů, rozloučili hned po snídani 

a my jsme se vydali s většinou ještě na společný oběd do sušického pivovaru. Víkend rychle utekl a všichni 

jsme si jej parádně užili. Tábor v roce 2019 je již definitivně za námi a všichni se pomalu začínáme 

připravovat na další letní tábor, na který se jistě těšíte i vy. 

 

PIONÝRSKÉ 

NOVINY 



 

HALLOWEEN 

   Halloween je anglosaský lidový svátek, jehož zvyky se rozvinuly v Irsku na základě oslav 

Všech svatých. Oslava se v 19. století přenesla do Ameriky a všeobecně se rozšířila do dalších zemí. 

  My tento svátek oslavili 28. listopadu a to lampionovým průvodem, který vyrazil v podvečer z 

Lomíčku do kulturního domu. Sál plný kostlivců, čarodějnic a duchů navodil krásnou atmosféru. U vchodu 

každý dostal balónek, oranžový nebo černý, který byl využit při soutěžích.  

  Děti byly rozděleny do dvou skupin, mladší - předškoláci měli soutěže vždy méně obtížné, 

školáci se "prali" s větší obtížností. Soutěže  byly  sportovní - házení, překonávání překážek a znalostní - 

určování barev, starší přiřazování obrázků, "co k sobě patří". Za každý splněný úkol dostaly sladkou 

odměnu. Kdo nesoutěžil vymalovával obrázek dýně, který putoval hned na výstavku. Teplý čaj dostaly 

všechny děti zadarmo, kdo chtěl něco více navštívil bar, kde byl velký výběr sladkostí, ale i tyčinek a 

brambůrků. Komu balónek neprasknul nebo neuletěl odnesl si ho domů. Po celý večer se hrály dětské hity, 

zpívalo se a tancovalo. Už se těšíme na příští rok. 

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

  Letos se na Mikulášské nadílce, která se 

konala v sobotu 7. prosince v KD Hradec, byla účast 

velmi velká, přišlo nás navštívit přes 60 dětí. Pobavit 

se přijely i děti z Robinsonu ve Stodě. Celé 

odpoledne jsme protančili a zahráli si spoustu 

zábavných her. Na úvod jsme zjišťovali, jestli se 

dostavily jen děti hodné.  Po chvilce jsme ale zjistili, 

že jsou mezi námi i malý čertíci.  

 

 



   

  Během odpoledne jsme si například zaskákali v čertovských pytlích nebo jsme se snažili trefit 

čertovský kotlík. Nejvíce si děti užívaly, když mohly tančit podle našich vedoucích známí tanec Makarena, u 

kterého jsme si užili spoustu zábavy. Za každou soutěž si děti mohly vyzvednout sladkou odměnu v podobě 

bonbonů. Pro všechny byl připravený bohatý bufet, ve kterém byly i výborné muffiny. Těsně před 

příchodem čertů, jsme děti poprosili o klid a kladli jim otázku, jestli náhodou neslyší blížící se čerty. Když 

děti uslyšely burácení, rozběhly se ke svým rodičům. Poté co se děti usadily, poprosili jsme je, jestli by nám 

nepomohly čerty přivolat. Po společném zavolání se najednou ozvalo velké burácení a na sále se objevili 4 

čerti,  kteří hledali své zlobivce. Děti byly velmi ticho a vyhlížely andílka a Mikuláše, kteří se objevili 

chvilku po čertech. V sále se místy ozýval i pláč. Některé děti se čerti pokusili i odnést, ale za básničku nebo 

písničku a za slib, že už budou hodní, se nad nimi anděl s Mikulášem slitoval a poprosil čerty, aby děti 

vrátili. Každé dítě dostalo balíček s ovocem a se sladkostmi. Nakonec si čerti nikoho neodnesli, ale některá 

zlobidla unikla jen o vlásek.  

  Na závěr se, ač někteří nevěřícně, 

vyfotili s celou partou a domů odcházeli se spousty 

zážitky. Celé odpoledne jsme si s dětmi velmi užili 

a už teď doufáme, že se příští rok sejdeme ve 

stejném počtu. 

 

 

 

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE: 

 

19.1.  Deskové hry 

9.2. Dětský maškarní karneval 

16.2. Masopust 

16.3. Pionýrský bál 

30.3.  Geocashing 

 

PF 2020 

Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti, mnoho 

úspěchů a těšíme se na další společný rok. 


