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ODPOLEDNE PLNÉ HER 

  Na konci ledna jsme se s dětmi sešli na základně 

v Lomíčku, jelikož nám počasí nepřálo, byli jsme nuceni 

zůstat vevnitř, ale ani to nás nezastavilo, aby jsme si užili 

odpoledne plné zábavy. S dětmi jsme si zahráli spoustu 

zábavných her, do kterých se zapojili i někteří rodiče a 

samozřejmě i vedoucí. Zahráli jsme si například hru "Hádej 

kdo jsem" a také tichou poštu, která děti velmi bavila.  

  V poslední zbytku času jsme si s dětmi zahráli na 

skovávanou. Den jsme si velmi užili a na konci každé z dítě 

dostalo sladkou odměnu. 

 

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ 

  Plný sál "masek", rodičů a prarodičů se zaplnil 9. února. U vstupu každá" maska "dostala 

slosovatelný obrázek, za který si mohla v závěru vybrat odměnu. Na úplný začátek se každá "maska" musela 

představit - princezny, hasič, kočičky a další zvířátka se za doprovodu hudby roztančila na parketu. Program 

byl obohacen o loutkovou pohádku - Sněhurka a sedm trpaslíků, kterou zahráli ochotníci ze Staňkova.  

   

  Následovaly soutěže - házení kroužků na meč. Děti byly rozděleny do dvou skupin- mladší a starší. 

U mladších asistovala Anička, u starších Lukáš. Sladkou odměnu rozdával Dan. Hudbu pouštěl Pepa. Soutěž 

byla trochu náročná, hlavně pro ty nejmladší, ale s pomocí rodičů vše zvládly. Druhá soutěž byla ryze 

sportovní - skákání přes překážky. Starší děti měly dráhu delší a musely skákat sounož. Za každý splněný 

úkol dostaly sladkou odměnu. Třetí soutěž byla zaměřena na zručnost a fantazii - složení obrázku. Mladší 

děti to měly jednoduší, ale musely obrázek nejen složit ale i věc určit a říci na co se používá. Starší děti měly 

obrázek roztříhaný na více kousků a hlavně složitější.  

 

  Před koncem  následovalo konečně slosování masek, každý vyhrál a vybral si odměnu.Karneval 

ukončila píseň "Mašinka" a společným tancem skončilo krásné odpoledne. Tak zase příští rok, už se těšíme.  



 

 

MASOPUST 

   V sobotu 9.3.2019 jsme se ve velkém 

počtu sešli v Lomíčku , abychom požádali starostu 

o povolení vstupu do obce a zahájili masopustní 

průvod.  I přes dopolední déšť a celkem chladné 

počasí přišlo skoro 90 masek .Připravený byl 

koňský povoz , hudba a česnečka pro všechny 

masky.  

 Po malém občerstvení vyrazil celý 

průvod obcí . Cesta byla dlouhá, ale všude na nás 

čekalo bohaté občerstvení a i něco na zahřátí. Po 

příchodu do kulturního domu čekal na všechny 

vynikající guláš a volná zábava pokračovala do 

půlnoci.  

  Děkujeme všem za pomoc při průvodu  a spoluobčanům za velkou vstřícnost. Doufáme , že 

tahle tradice se udrží dlouho. 

 

PIONÝRSKÝ BÁL 

  Letošní bál se nesl v duchu 20. let minulého století. Konkrétně jsme se přenesli do sídla pana 

Gatsbyho. Skvostná výzdoba ladila do stříbrno zlatých tónů, stoly byly nachystané, pití vychlazené, kapela 

naladěná a mohlo se začít! 

  Jako již tradičně se vždy snažíme o autentickou atmosféru tématu a letos tomu nebylo jinak. Nejen, 

že pořadatelé měli nádherné dobové kostýmy, make up a účesy, ale tematicky oblečena přišla i velká část 

hostů, což nás velmi potěšilo a doufáme, že se v tom bude pokračovat i následující bály. 

 



 

  Během tohoto krásného večera si mohli hosté zakoupit květiny. Ovšem v tuto chvíli měly dámy 

navrch, protože následovala dámská volenka. Pak přišla na řadu tombola, což je bezesporu největší událost 

bálu. Každý si nadějeplně vytahuje lísteček s tím, že právě on bude ten výherní. Ať už hodnotné ceny, něco 

na zub, pivko, anebo vybavení domácnosti. 

  Dalším zpestřením bylo prodávání doutníků, které bylo možné zakoupit na baru a pak rum - Božkov 

Republica Exclusive. Tmavý rum z osmiletých rumů z karibských zemí doslazený třtinovým cukrem má 

jemnou, nasládlou chuť s tóny vanilky, sušeného ovoce a oříšků. Ač jsme byli mile překvapeni, tento 

lahodný rum měl veliký úspěch. 

  O půlnoci bylo nachystané stylové překvapení, kdy si pořadatelé nacvičili krásné vystoupení na 

tematické písničky a sklidili úspěch. 

  Celým večerem nás provázela známá kapela Superband! Tančilo se až do brzkých ranních hodin. 

Tento bál se opravdu povedl a my bychom chtěli poděkovat všem účastníkům a těšíme se zase za rok! 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOCASIHING 

První jarní sobotu 23. 3. se vydaly děti z pionýrské skupiny 

Hradec společně se svými vedoucími na výlet odlovit několik ukrytých 

keší.  

Sraz byl v Hradci na nádraží, kde jsme si ještě před příjezdem 

vlaku řekli něco o této zajímavé hře, a ti co měli s sebou svůj chytrý 

telefon, si nainstalovali potřebnou aplikaci. Poté jsme se vydali vlakem 

do Holýšova. Po výstupu z vlaku jsme v aplikaci nalezli nejbližší kešku 

a hurá za ní! Celkem jsme měli spadeno na tři. Ještě než jsme došli na 

místo, řekli jsme si něco o tom, jak taková keška vypadá a co v ní 

můžeme najít.  První keška byla pro děti trochu zklamáním, jelikož se 

jednalo pouze o malou kešku s logbookem. Po úspěšném odlovu hned 

všichni hledali ve svých telefonech, kudy se vydáme dále. Druhý nález 

již sklidil větší vlnu nadšení, protože jsme našli krabičku plnou 

drobných překvapení. Jako důkaz, že jsme kešku navštívili, jsme mimo 

povinného zápisu zanechali také CWG Pionýra. CWG je kolečko určené 



pro hráče této hry, která slouží jako jeho vizitka a podobá se turistickým známkám. Třetí a poslední kešku 

bylo již pro všechny děti jednoduché odlovit, neboť již věděly, co hledají. 

Po nalezení všech tří keší nás čekala cesta zpět do Hradce, kterou jsme si zpestřili hrou na klíšťata, a 

díky tomu nám cesta rychle utekla. V Lomíčku jsme si na závěr náročné cesty opekli na ohni špekáčky, na 

které jsme se všichni moc těšili. 

Počasí nám na výpravu za keškami přálo a doufáme, že budeme mít příležitost vydat se v tomto roce 

ještě na jednu podobnou výpravu. 

 

BRIGÁDY 

 Období klidu je již za námi a nám začali přípravné 

práce na novou sezónu v celém areálu letního tábora 

Lomíček. Zima za sebou zanechala několik popadaných 

stromů a bohužel i spadlou vstupní bránu. 

Na podzim loňského roku jsme napojili táborovou 

základnu ke kanalizaci, kterou utrpěla naše příjezdová 

cesta, a díky tomu bylo první letošní důležitou prací její 

úprava. Po zimně zemina v zasypaném výkopu slehla, a 

tak jsme cestu nechali vysypat štěrkem. Ještě tentýž den 

jsme provedli prořezávku stromů a křoví v místech, kde 

chceme do léta vybudovat nové toalety. V Lomíčku jsou totiž doposud suché záchody, a proto jsme se po 

připojení ke kanalizaci rozhodli vybudovat nové. 

Další brigádou bylo rozřezání a uklizení 

popadaných stromů v celém areálu. Padlích stromů 

bylo poměrně hodně a většina z nich padla pod tíhou 

mokrého sněhu. Následovalo hrabání listí, které 

zabere téměř celé odpoledne i pro mnoho lidí.  

Samozřejmě tím práce pro nás nekončí. Ještě 

nás čeká řada údržeb, úklidy chatek a rovněž 

pravidelné sečení trávy. Hodně času nám zabere již 

zmiňované vybudování nových toalet a také vytvoření 

nové vstupní brány. 

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE: 

25.5.   MMD 

15.6.   Mini golf Plasy 

21.-26.6.   Víkendové setkání v Lomíčku 

4.-17.8.   Letní pionýrský tábor 

 



 


