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SILVEST V LOMÍČKU 

 Dětský silvestr proběhl 29.12.2017. Sešlo se mnoho nadšených dětí, které chtěly radostně 

ukončit rok 2017. Během akce hrály plno her. Například, foukaly brčkem do míčku a musely se trefit do 

vytvořené branky, další soutěž byla židličkovaná, volání zvířátek a v neposlední řadě do hudby podbíhaly 

koště, které se čím dál více dávalo níže a níže. Kdo se koštěte dotkl nějakou částí těla, bohužel vypadl. 

Nejlépe v této hře na tom byly ti nejmenší, kteří mohly dlouho chodit narovnaní. Aby si od soutěží 

odpočinuly, mezi nimi byla i mini diskotéka, kde si mohly zatancovat i ti nejmenší, kteří nesoutěžily.   

  Závěrem celého zábavného dne a především vrcholem byl „Novoroční ohňostroj“ s přípitkem, 

ze kterého byli rodiče i děti nadšeni. 

 

ODPOLEDNÉ PLNÉ HER 

  Začátkem února jsme se s dětmi sešli na základně v Lomíčku. Jelikož počet dětí nebyl velký, zapojili se do her 

vedoucí a instruktoři. S dětmi jsme si zahráli známou hru aktivity, která nám zabrala hodně času, ale užili jsme si u ní 

spousty zábavy. V poslední zbytku času jsme si zahráli známou dětskou hru a to město, jméno, zvíře a věc. Den jsme 

si velmi užili a na konci všichni dostali sladkou odměnu. 

 

MASOPUST 

I tento rok pořádala pionýrská skupina Hradec společně s dalšími složkami v obci masopustní průvod. Účast masek 

bylo opět velice hojná. 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. Nejvíce si nás nejspíš užili dělníci, kteří v Hradci připravují 

kanalizaci. Tyto dělníci museli vesnicí projíždět stále z jedné strany na druhou, a tak byli stále zastavováni.  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 bude znovu povedený.  

 

 



 

ZIMNÍ TÁBOR BŘEZÍ 

  Přesně jako každý rok jsme se s dětmi vydali na zimní tábor, který se každoročně koná na Březí. 

  Hned po příjezdu se děti ubytovaly a vybalily věci. Menším dětem pomohli vedoucí a instruktoři. Po 

večeři nás čekalo seznamování a rozdělení do týmů. Názvy týmů si děti vymýšlely sami a to Hladoví vlci a 

Divocí psi. Poté se konala první hra. 

  Další den jsme se šli projít po okolí. I když jsme se sněhem nepočítali, počasí nás překvapilo, a už 

odpoledne začaly padat první vločky. 

  V neděli jsme se vydali na nedaleký kopec a zažili první pořádné sáňkování. Odpolední program byl 

jasný, z napadlého sněhu každý tým postaví rodinku sněhuláků. 

  V pondělí nás ani sníh nezastavil a venku jsme hráli míčové hry, odpoledne jsme prozkoumávali 

místní les a večer byl plný her. 

  A konečně výlet! Jeli jsme autobusem do bazénu do Klatov, děti se vyřádily, trochu unavily, ale i tak 

si to všichni moc užili. Po bazénu nás čekala prohlídka města a nechyběl ani rozchod, při kterém si děti 

mohly nakoupit sladkosti a dárečky. 

  Předposlední den dopoledne proběhly hry, kterých se ujal sám Pavel, který si je náramně užil, stejně 

jako děti. Po obědě byla závěrečná stopovačka, na jejímž konci všechny čekala sladká odměna. Večer byla 

závěrečná diskotéka, při které děti dostaly havajské věnce a svítící náramky. 

  Poslední den, ve čtvrtek, jsme si všichni zabalili a po úklidu chaty jsme vyčkávali příjezdu autobusu. 

Všichni si to náramně užili a už se nemůžeme dočkat příštího roku. 

  

 

 

 

 

 

DĚTSKÝ KARNEVAL 

  Jedna z dalších krásných akcí se uskutečnila v kulturním domě v Hradci dne 25.února. I přes 

studené počasí a chřipkové období se sešlo přes 20 dětí. Všechny děti měly krásné kostýmy. Například nás 

navštívila červená Karkulka samo sebou bez vlka, piráti, kteří byli řádně ozbrojeni, mořská panna, která na 

chvilku vylezla z moře, princezny se také přišly pobavit, a dokonce i Bořek stavitel na chvilku přestal 

pracovat a spousty dalších pohádkových postav.  

  Děti s rodiči přicházeli ještě dříve než akce měla začít. A všechny děti v maskách dostávaly u 

vstupu slosovatelnou vstupenku, která se na konci celého odpoledne losovala. Všechny vstupenky 

vyhrávaly. Ceny byly vystavené po celou dobu na jevišti v sále, aby si děti mohly rozmyslet, co si vyberou.  

  Samozřejmě jsme měli připravenou diskotéku a soutěže. Nejprve nás čekalo přivítání a poté  

promenáda všech masek. Od samého začátku tančilo,  poté jsme si zahráli kriket, skákali v pytlích a 

odfukovali míčky. Na konci jsem vylosovali všechny masky, které si svůj vybraný dárek od nás odvezly 

domů.  



 

 

PIONÝRSKÝ BÁL 

  12. Pionýrský bál se uskutečnil 17.března již tradičně v KD Hradec. Letošní bál se nesl v duchu 

„REBELOVÉ“. Celý večer jste si mohli díky výzdobě sálu a oblečení pořadatelů myslet, že jste se vrátili do 

60.letch minulého století! Jako půlnoční překvapení bylo připraveno několik scén na dané téma. Překvapení 

zahájilo vystoupení na písničku Gina a uvedlo tak překvapení stejně jako ve filmu Rebelové. Následovalo 

vystoupení dívek na písničku Pátá, která nás přenesla do školních lavic. A ze školních laviček rovnou na 

silnici! Vystoupení chlapců na písničku Dva roky jezdím bez nehod ohromila celou veřejnost, chyběl snad 

jen kouř z výfuků. Po příjemných projížďkách se najednou zatáhlo a už na scénu přišla písnička Ššš… a 

děvčata předvedla tanec s deštníky. Po letní sprše jsme se přesunuli zpět do školy, kde jsme už čekali Julču a 

Olivera Twista, kteří si vyměňovali jeden zamilovaný pohled za druhým. A konečně na závěr – Mě se líbí 

Bob! Svalnatý Bob s přítelkyní to rozbalili a roztleskali celé publikum. Nakonec se celá parta rozloučila 

s písní San Francisca, tak doufáme, že se tento rok zadařilo alespoň tak, jako ty předcházející.  

  Samozřejmě nechyběla ani tombola, která byla bohatá, jako každý rok, zejména díky 

sponzorům. Byly i slosovatelné vstupenky o velké ceny. Celý večer nás bavila skupina Superband, která 

předvedla, jako vždy, skvělý výkon. Tančilo se až do brzkého rána. Tak se na Vás těšíme zase za rok, 

uvidíme, s jakým tématem Vás překvapíme! 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEOCACHING 2018 

  Po několikaleté pauze jsme opět 

připravili pro děti z Hradce a okolí akci 

Geocaching. 13 dětí v doprovodu 7 rodičů se 

sešlo 24. března v Lomíčku, kde byla ještě před 

samotnou akcí možnost prohlédnout si 

historickou vojenskou techniku. Tuto možnost 

využili všichni s chutí, a tak majitelé těchto 

vystavených vozů nabídli jako bonus projížďku.  

  Po projížďce již začalo seznámení s 

hrou Geocaching. Jelikož tuto hru téměř nikdo 

neznal, bylo zprvu nutné si vysvětlit, o co v této 

hře vlastně jde. Po krátkém seznámení jsme se museli také ponořit do tajů pravidel, neboť ty je vždy v každé 

hře nutné dodržovat. Tato hra, na pomezí sportu a turistiky je založena na hledání ukrytých schránek tzv. 

cache neboli „kešek“. Jednotlivé kešky se hledají prostřednictvím GPS navigace podle zeměpisných 

souřadnic, které jsou uvedeny na stránkách geocaching.com. Tyto informace si stáhneme pomocí mobilní 

aplikace, která je pro hledání kešek téměř nutností. V aplikaci se také dozvíme nápovědu pro hledání a 

zajímavé informace o lokalitách, kde jsou kešky ukryty.  

  Po krátkém zasvěcení jsme si jako správní „kačeři“, tedy hledači kešek, stáhli do svých 

chytrých telefonů aplikaci, abychom se mohli vypravit odlovit svoji první kešku. Ta byla ukryta na okraji 

lesa nad lomem, kam jsme se vydali přes obec a kolem fotbalového hřiště. Některé děti bylo třeba při 

hledání brzdit, protože se z nich se zmenšující se vzdáleností k cílovým souřadnicím stávali spíše běžci než 

hledači. V závěru hledání jsme využili nápovědy z aplikace, a pak už pro nás bylo odlovení kešky 

brnkačkou. V krabičce se nacházel logbook, kam se zapisují všichni hráči, kteří kešku nalezli a několik 

malých předmětů, které si můžou nálezci vyměnit. My jsme do kešky jako správní pionýři vložili CWG s 

motivem Pionýra. CWG jsou dřevěná kolečka, která se do schránek umisťují jako forma podpisu nálezce a 

slouží jako obdoba turistických známek.  

  Krabičku jsme opět zamaskovali, tak jak byla a vydali jsme se zpět do Lomíčku. Zde jsme si 

pak rozdělali ohýnek a zakončili naše putování opékáním špekáčků. Účastníkům se tato hra natolik zalíbila, 

že jsme si slíbili, že se za nějaký čas opět sejdeme a vyrazíme na odlov dalších ukrytých kešek. 

 

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE: 

13.-15.4.   Kamínka  

21.4.   Návštěva v Zoo Plzeň 

12.5.  Cyklovýlet 

8.-10.6.   Krajské setkání 

  



 


