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DESKOVÉ HRY 

Nepříznivé počasí nás 2.10. donutilo rušit plánovanou akci. Dokonce jsme si mysleli, že nás ten den ani nikdo 
nenavštíví, ale to jsme se spletli. Do táborové základy zavítaly děti z dětského domova Robinson a ještě pár 
odvážlivců. Díky takové velké sestavě jsme se rozhodli improvizovat pomocí deskových her. Musím říct, že děti spíš 
učily nás, jak se různé hry hrají. Hráli jsme například věž, duchy, ale i tradiční člověče nezlob se. Pokud děti nechtěly 
hrát stolní hry, mohly si vyrábět z papírů, využívaly ozdobných nůžek nebo si vyzkoušely foukací fixy. Každý na konci 
dostal balíček sladkostí. Myslím, že jsme si odpoledne i přes ošklivé počasí užili. 

POTÁBOROVKA 

Za dobře odvedenou práci v letním táboře si vedoucí zasloužili trochu odpočinku. Tento rok se potáborovka 
uskutečnila v Domažlicích. V pátek odpoledne jsme se vydali po šifrách, které nám zanechával hlavní vedoucí cestou. 
Všichni jsme samozřejmě uspěli a dorazili do cíle, který byl v Domažlických chalupách u pomníku J.S.Koziny. V sobotu 
se k nám přidala ještě zbývající část, které jsme to také neulehčili a museli nás objevit také pomocí šifer. Část výpravy 
v sobotu ráno odjela do bazénu ve Waldmüchenu. A ostatní se vypravili na prohlídku města a společný oběd. 
V neděli už jsme se vraceli domů. Cestou jsme se ještě stavěli v Horšovském Týně. Už se všichni těšíme na další 
společnou akci.  

ŘÍZKOBRANÍ 

Pro tento rok jsme se rozhodli vyměnit vinobraní za řízkobraní. Řízky ze stropu mizely 22.10.2016 v kulturní domě 
v Hradci. Celý večer nám k tanci a poslechu hrála skupina V+V expres. Řízků jsme měli přes 50 kusů a přece jen to 
bylo málo. Na výběr bylo dokonce z kuřecích a vepřových. Tančit jsme začali hned od 20 hodiny a pokračovali až do 
brzkého ráno. Myslím, že to byla jedna z povedených akcí, která by se mohla v příštích letech opakovat.  

 

 

 



 

HALLOWEEN 

 Plný sál dětí, rodičů a prarodičů přišli oslavit svátek 

Halloweena, který se konal 5. listopadu. 

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 lampiónovým průvodem, 

který vyrazil v podvečer z Lomíčku do kulturního 

domu. Cesta do sálu byla lemována světýlky a 

vydlabanými dýněmi, symbolem svátku. Sál plný 

kostlivců, čarodějnic a duchů navodil krásnou 

atmosféru v rytmu dětských písní. Tak trochu 

strašidelné soutěže - házení strašidelných míčků do 

kruhu, slalom mezi svíčkami a šmátrání ve strašidelných sklenicích zvládli všichni. Přesto, strčit ruku do strašidelné 

sklenice - bílé nebo tmavé, ze které si děti mohly vytáhnout nějakou sladkost, bylo pro některé překážkou, prostě, 

bály se. Ale čokoláda nebo bonbon bylo překvapení. Občerstvení dostaly všechny děti ve formě minipárečku v 

rohlíku, teplý čaj a za každý splněný úkol sladkou odměnu. Na závěr byla pro všechny připravena ohnivá a světelná 

show, která se z bezpečnostních důvodů uskutečnila venku.  Děkujeme všem, a těšíme se na další akce, které pro vás 

připravujeme. 

 

 

 

VÝLET DO BEROUNA 

 

 Na výlet do Berouna jsme jeli tentokrát (po dlouhé 

době) vlakem. Účast třinácti dětí a čtyř dospělých byla 

ideální na cestování vlakem. V deset hodin jsme dorazili 

do Berouna a v půl jedenácté byli v bazénu. Každý si 

našel svůj adrenalin - jízdu po skluzavce, odvážnější jízdu 

na duších v tobogánech nebo měření sil a výdrže v 

plavecké dráze. Dovádění v minibazénku s 

ostrůvkem, spousty bublinek a relaxačních prvků bylo 

fajn. Nejmenší sjížděli po dětské skluzavce. Nejteplejší 

voda byla ve vířivce, kde si vyhřívali kosti ti nejstarší. I 

když každý měl sebou svačinu, neváhal a navštívil místní 

bufet, kde měli spousty cukrovinek. Po třech hodinách jsme se přesunuli na oběd (řízek s hranolky a limo) do hotelu 

na náměstí. Po obědě dostaly děti volno k nákupu dárků pro své blízké. Příjezd ve večerních hodinách nikomu 

nevadil, a proto se těšíme na příští rok.  

 

 



 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
  

Dne 4. 12. jsme jako již tradičně uspořádali pro děti Mikulášskou nadílku. Letos se sešlo opravdu hodně dětí, jak 

strašpytlů, tak dětí, kteří se vůbec nebály. No .. možná jen trochu  Celé odpoledne děti doprovázely pekelné 

písničky, které děti moc dobře znají a pořádně si zatančily. Před již tak dlouho očekávaným příchodem čertů, se děti 

zabavily různými soutěžemi. Například hod na cíl, mnozí už to znají a tato disciplína se zdá jednoduchá, ale zdání 

klame. Hodit kroužek na cíl dalo mnohdy zabrat i vyšším ročníkům. Asi nejhlučnější, ale taky nejzábavnější soutěž pro 

děti, bylo nafukování balónků do prasknutí. Děti foukaly z plných plic a někdy se balónek nafoukl do obrovských 

rozměrů a to vám byla šupa, když pak praskl. Za každou soutěž se rozdávaly odměny, jak pro vítěze, tak pro 

poražené. Čokoládky, bonbónky a lízátka za odměnu nesmějí chybět. Barevné balónky se vznášely po sále celé 

odpoledne. Venku už se pomalu začalo stmívat a na dětech byla znát nervozita, to byl ten pravý čas na to, abychom 

zavolali kouzelníka. Děti za pomocí rodičů vytvořily z židlí půlkruh, aby všichni hezky a dobře viděly. A nic už 

nebránilo tomu, aby kouzelnické představení mohlo začít. Děti velmi rádi a ochotně kouzelníkovi asistovaly. Společně 

si řekli různá kouzla a zaříkávadla, například abraka dabra, sim sala bim a mnoha dalších. Asi největší zábavou bylo 

nafukování balónků a vytváření z nich různá zvířátka. Vystoupení bylo velmi autentické, dětem se líbilo a myslím si, 

že se povedlo. Po vystoupení ještě chvilku děti tancovaly na dětské písničky a najednou zpozorovaly, že se setmělo, 

slyšeli hluk a ani se nenadály a čerti byli v sále! Děti se honem rychle rozutekly k rodičům, čerti proháněli po sále ty 

nejzlobivější a na ty hodné už čekal Mikuláš s andělem, kteří měli pro děti připravenou nadílku. Ovšem jen pro ty, 

kteří měli připravenou básničku, nebo písničku. Nakonec nadílku dostali všichni, i když si čerti málem jedno zlobidlo 

odnesli do pekla. Naštěstí všechno dobře dopadlo a Mikuláš, anděl i čerti se s dětmi rozloučili a těší se na ně zase za 

rok! 

BOWLING PRO VEDOUCÍ 

Dne 10.12. od 18:00 se konal bowling pro vedoucí. Vedoucí a instruktoři se sešli v hojném počtu. Rozdělili jsme se na 
dvě dráhy a začalo se hrát. Hráli jsme dvě hodiny a bylo to až dost. Někteří se dostavili až déle, ale i přesto že už bylo 
rozehráno tak se přidali k někomu do dvojice. Hra nás velmi bavila a užili jsme si spoustu zábavy. Poté co jsme 
dohráli, poseděli a probírali Vánoce, tábor a mnoho dalšího. Myslím, že jsme si bowling všichni užili a už se těšíme na 
další setkaní. 

VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ 

Vánoce, Vánoce, přicházejí ... 
přišly i do Lomíčku, kde se 11. prosince konalo pečení perníčků a vyrábění dárečků pro své blízké. I když přišlo méně 
dětí, přesto se každý snažil. Sněhuláky z ponožek, z umělého sněhu jako svícen, zápichy, přáníčka a adventní věnce si 
mohl každý odnést domů a tím potěšit své blízké. Pečení a zdobení perníčků v režii Štěpánky a Markéty bylo 
perfektní. Na závěr, při zpívání koled, všichni ozdobili stromeček a připravili jídelnu na vánoční besídku, kde se 17. 
prosince sejdeme.  

VÁNOČNÍ BESÍDKA 
 

Dne 17. prosince se v Lomíčku konala vánoční besídka. Děti se dozvěděly něco o vánočních tradicích a zvycích a celé 
odpoledne bylo v duchu soutěžení - žídličková, tancování pod tyčí, hod míčkem do kýblu, nošení pingpongového 
míčku na lžíci, pojídání perníčků s rukama za zády a k tomu všemu hrály koledy a diskotékové hity. Otázky v kvízu, 
který byl rozdělen na lehčí, pro menší děti a těžší pro starší byl v duchu vánočním. Za každou správnou odpověď 
dostal každý sladkou odměnu. Na stolech byly nazdobené perníčky, které jsme pekli před týdnem a nechyběla ani 
vánoční výzdoba. Na závěr každý dostal dáreček, který byl schován pod stromečkem. 



 

 

 

LETNÍ TÁBOR 2017 
 

Dětský tábor jsme vybrali v jižních Čechách v rekreačním zařízení  Míreč, 388 01 Blatná v termínu od 13.8. 2017 do 
26.8. 2017. Přihlášky budeme vydávat nejdřív členům  Pionýra. O termínu  vydání přihlášek Vás budeme 

informovat. 

 
 
  

 

ZIMNÍ TÁBOR 
Pionýrská skupina Hradec pořádá pro své členy zimní tábor, který se koná v termínu 10.2. do 16.2.2017 na Březí. 

Přihlášky budeme zasílat začátkem ledna. 

 

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE: 

 

30.12.  Dětský Silvestr  

14.1.  Bowling 

10.-16.2   Jarní prázdniny – Březí  

25.2.   Dětský karneval  

4.3.  Masopust 

11.3.   Hravé odpoledne 

18.3.   Pionýrský bál 

Pionýr Hradec Vám přeje příjemné prožití Vánoc, vánočních svátku a šťastný nový rok 

2017!! 



 

 


