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Bowling 

V sobotu 28. ledna, jsme si vyrazili na bowling ve Stodě. Bohužel účast byla malá. Dorazili 
pouze 4 děti, a tak jsem si s dětmi zahráli i my vedoucí. Turnaje byly náročné a museli jsem si 
během nich dát malou pauzu s občerstvením. I pro malou účast jsme si bowling užili a těšíme se 
na další turnaje. 

Zimní tábor na Březí 2017 

Již několik let pořádá naše PS Hradec u Stoda zimní tábor. Letos, od 10. – 16. Února, na 
pensionu Březí směr Železná Ruda. Bílá zima nám přála, proto jsme celý týden strávili 
sportováním na sněhu. Kopec nad obcí se stal naší sjezdovkou, závody jednotlivců, dvojic i 
týmů byly vždy zpestřením. Nejtěžší byl sjezd a výběh do kopce na čas, makali všichni, nikdo 
nechtěl prohrát. Sníh okolo pensionu posloužil ke stavění mohyl a drobných výtvorů. Nechyběla 
ani stopovačka s úkoly, která zavedla děti k pokladu, který byl všem odměnou. Procházky zimní 
krajinou s pozorováním zvířat byl zážitek. Každý večer byl něčím specifickým – diskotéka se 
soutěžemi i při svíčkách, soutěž „hlášky z filmů“, promítání animovaných filmů. Nechyběl ani 
celodenní výlet do Kdyně u Klatov, kde jsme navštívili aquapark a odpoledne návštěvu města, 
kde si koupil každý nějaký dárek. Energii a pohodu nám doplňovaly kuchařky svým 
kuchařským umem. Celý týden nám zdokumentovaly děti, které složily báseň: 

PIONÝRSKÉ NOVINY 



 

Letošní tábor nám nadělil sníh, 

těšili jsme se, až budeme na saních, 

všude bylo náledí, 

narazili jsme si pozadí. 

Dětí je tady jako smetí, 

všechny pořád někam letí, 

naštěstí jsou tady vedoucí, 

a ti jsou tady vládnoucí. 

V bazénu jsme skotačili, 

a v bufetu se nasvačili, 

poté na náměstí jsme dorazili, 

a do obchodu zamířili 

Zažili jsme srandy kopec, 

škoda, že je skoro konec, 

PIONÝRU moc děkujeme 

VŠECHNY DO JEDNOHO MILUJEME. 

 

Dětský karneval 

Dne 19.února se nám kulturní dům v Hradci zaplnil různými 
pohádkovými i filmovými postavami. Mezi dětskými maskami jsme 
mohli potkat piráta, mořskou panu, kočky, čarodějnice a jiné. Pro děti 
byla připravená diskotéka, která byla doplněna úkoly a hry. Například 
jsme zkoušeli, jakou jsou děti nebojácné pomocí dlouhého pytle, který 
děti musely prolézt. A nebo zručnost v hodu míčkem do kýble. 
Vstupenky, které každé dítě dostalo, byly slosovatelné a hrálo se o velké 
ceny, mezi kterými byly panenky, pistole, auta, … . Jelikož cen bylo víc 
než dost, žádné dítě neodešlo s prázdnou.  

 

 



 

Masopust 

I tento rok pořádala pionýrská skupina Hradec společně s dalšími složkami v obci masopustní průvod. Účast 
masek se nám oproti loňskému roku skoro zdvojnásobila. V hradecké základně Lomíček se ve 13 hodin 
sešlo přes 100 různých masek. S koňským spřežením a hudbou jsem se vypravili do vesnice. Zastavili jsem 
se u každého domku v Hradci. Někteří občané už na nás byli připraveni s jídlem, pití i s nějakou tou kačkou. 
 Celý průvod jsem zakončili v kulturním domě, kde byl připraven pro masky guláš a po občerstvení nám 
kapela hrála až do brzkého rána. Snad bude i další rok stejně povedený. ¨ 

 

 

Pionýrský bál 

Již 11. pionýrská bál se uskutečnil 18.března 2017 od 20:00 v prostorách KD v Hradci. Sál se zaplnil během 
pár minut. Celý bál se nesl v duchu „Tenkrát na východě“. Pořadatelé si pro Vás připravili několik krásných 
scének. První byla zaměřená na vzpomínku z doby před sametovou revolucí např. cvičení CO nebo vítání 
1.máje a další. Druhá scénka byla převzatá od skvělých komiků Kaisera a Lábuse – Hodina dějepisu, která 
byla zakončena písní Diskopříběh. Celým večerem nás provázela naše moderátorka televizních novin, která 
si pro účastníky připravila hádanku v podobě indicií. Měli jste hádat rok, který moderátorka popisovala. 
Zjištění, že pro uhodnutí stačila pouze jedna indicie, jsme nikdo nečekal. Na bále nesměla chybět ani 
tombola, která byla opravu cenově bohatá. Dokonce jsme měli i slosovatelné vstupenky o velké ceny. Ve 
zbylé době nás bavila skupina Superband, která předvedla, jako vždy, skvělý výkon. Tančilo se až do 
brzkého rána. Těšíme se zase za rok!  

 



 

 

Brigády 

Už v dubnu jsem začali s brigádami. Nejprve jsem celou základnu zbavili listí, kterého bylo opravdu hodně. 
Pak jsme pokládali základy pro sklad, který se bude nacházet za novou buňkou. Potom jsme se vrhli na 
chodníky nejprve z jídleny do terasy a poté u schodů od WC, abychom se aspoň častečně zbavili 
nejblátivých míst. Následně jsme u chodníků a schodů udělali zábradlí. Kluci připravili dřevo na zatápění a 
také kůly pro vytvoření nové brány tábora. Děvčeta uklidila interiery chatek. Ještě nás čeká výměna lin 
v malých chatkách, postavení brány a už nic nechybí, abych mohlo začít léto a přijížděly děti na tábory. 

 

 

 

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE: 

 
22.4.  Výlet do zoo v Plzni 
13.5.  Návštěva Techmanie 
28.5.   MDD v Lomíčku  
16.-18.6.   Víkendovka 
24.6.   Minigolf Plasy 
13.-26.8.   Tábor (Míreč u Blatné) 

 

 

 


