Pionýr, z.s.- Pionýrská skupina Hrádek – plán na červen, červenec, srpen 2022
VPS

-pátek 3. 6. 22 od 18,30 v DDM/pozváno přes skupinu fb/

Rada PS

-pátek 3. 6. 22 od 19,00 v DDM/pozváno přes skupinu fb/

Tělocvična

-každé úterý „cvíčo“ 17,00-18,00 /klíč J. Janíková/
-každé úterý dle domluvy akce PS, oddílů /klíč V. Vasková ,V. Monhartová/
-středa a pátek od 107,00 do 19,00 odd. Karate /klíč M. Soukup/

Akce skupiny nebo ve spolupráci:
-4. - 5. 6.

Task Force na TZ Bujesily a 17. - 18. 6. chatky

-10. - 11. 6.

Mraveniště- chatky/V. Vasková/

-10. 6. pátek

v 17,00 hod. u chatek, doškolení k práci s pilou/R. Kešner/

-15. 6. středa v 17,00 hod. v DDM – referentské zkoušky – Autoškola Duchoň
-24. 6. pátek

Dráčata – chatky/M. Cinertová/

-25. 6. sobota Čtyřlístek – chatky/odpoledne K. Perlingerová/
-25. 6. sobota brigáda na TZ Spálený mlýn 8,00 hod, a sekání louky /V. Vasková, M. Liška/
-30. 6. čtvrtek odvoz dříví z Hrádku na TZ Sp. mlýn + rozměřování louky/J. Vaska, R. Cinert/
-1. 7. pátek

dovoz TOI – TOI na TZ Sp. mlýn /Plzeň/

-2. 7. sobota v 6,30 hod. sraz před domem kultury na stavbu tábora/zajistit dostatek brigádníků i
mimo rodiče, nabízet jako zážitkovou akci/R. Cinert, M. Kolář, L. Mrázek, J. Vaska…. pozvat rodiče i
z druhého běhu a všechny vedoucí a instruktory z naší PS/
-3. 7. neděle

v 16,00 hod. převzetí dětí od rodičů v Sedlecku u zastávky ČD – I. běh tábora

-16. 7. sobota v 10,30 hod. předání dětí rodičům v Sedlecku u zastávky ČD
16. - 17. 7.

sraz bývalých vedoucích na TZ Sp. mlýn

-17. 7. neděle v 16,00 hod. převzetí dětí od rodičů v Sedlecku u zastávky ČD – II. běh
-30. 7. sobota v 9,00 -14,30 hod. úklid tábora a převzetí dětí na louce TZ Sp. mlýn
-5. 8. pátek

stavba stanů na TZ Bujesily /Task Force /E. Hubl/

-20. 8. sobota úklid stanů na TZ Bujesily /Task Force E. Hubl/
TZ Bujesily bude od 2.7 do 4.8 a od 21.8 do 27. 8. 22 obsazena bez použití našich stanů.

-22. 8. - 26. 8. příměstský tábor /V. Vasková, V. Vaníčková/
Upozornění:
-žádost o uvolnění na tábor poskytne V. Vasková dle domluvy
-na webových stránkách skupiny je formulář na bezinfekčnost, dopis rodičům a seznam věcí pro
děti a formulář pro lékařské potvrzení pro vedoucí, kterým letos propadá
Úkoly:
-zajistit informaci rodičům v MŠ ohledně zapojení dětí do oddílu Čtyřlístek /K. Perlingerová/
-do 12. 6. zaslat požadavky na objednávky materiálu a odměn z e-mošky /V. Vaskové /
-pomoc s účastí rodičů a přátel na stavbě a úklidu TZ Spálený mlýn /OV, IN/s upozorněním, že pro
všechny je zajištěna svačina, oběd a pitný režim z d a r m a !

www.hradekurokycan.pionyr.cz, fb Pionýr Hrádek, vl.vaskova@seznam.cz, tel. 607 115 691

