Pionýr, z.s.-Pionýrská skupina Hrádek – plán na květen 2022
www.hradekurokycanpionyr.cz, fb Pionýr Hrádek, vl.vaskova@seznam.cz, 607115691
Vedení skupiny -pátek 6.5. od 18,00 hod. v DDM
Rada PS

-pátek 6.5.od 19,00 hod. v DDM

Krajská rada

-sobota 7.5.od 9,00 hod. v Hradci /V. Vaníčková, V. Vasková/

Tělocvična

každé úterý od 17,00-18,00 „cvíčo“, klíč J. Janíková
každé úterý 18,00-19,00 akce oddílů a skupiny, klíč V. Vasková
středa a pátek od 17,00-19,00 Karate, klíč M. Soukup

Akce skupiny nebo ve spolupráci:
-pátek 29.4.-přespání oddílu Dráčata v chatce, zodp.: M. Cinertová
-pátek 29.4.-16,00 sraz před hasičkou zbrojnicí, odchod pro májku, spolupráce hasičů a májovníků, zodp.: R. Čermák, V.
Vasková
-sobota 30.4.-12,30 nácvik na máje v předsálí DK, zodp.: V. Vasková
-sobota 30.4.-15,00 před hasičskou zbrojnicí „Slet čarodějnic“, stavění obecní májky, soutěže, pohoštění u ohýnku, pálení
čarodějnice, hlídání májky, spolupráce hasičů, pionýrů, města, zodp: R. Čermák, V. Vasková
-sobota 7.5.,14.5.- 12,30 nácviky na máje v předsálí DK, zodp. I. Vasková, V. Vasková
-sobota 7.5.9,45-17,00 sál DK Lego párty-děti 6-14 let přihlásit předem na www.legoparty.cz, poř. Immanuel
-středa 11.5.celodenní prodej žlutých kvítků při Dnu proti rakovině, ve spolupráci se ZŠ, MŠ a městem
-středa 11.5.úprava na půdě DDM – obnova trámů, zodp.: V. Vasková, L. Hanzlíková
-středa 18.5. od 16,00 nařezání a dovoz malých májek, zodp: L. Karlovský
-čtvrtek 19.5.od 17,00 dovoz krojů ze Zaječova, zodp.: R. Cinert, M. Cinertová
-pátek 20.5.od 17,00 v DK generálka na máje, rozvezení májek, výzdoba města atd., zodp.: T. Vlach
-sobota 21.5. od 9,00 prodejní jarmark suvenýrů, koláčů, keramiky, květin, zodp.: V. Vasková
od 10,00 před DK krojované vystoupení 56 účinkujících + průvod městem, zodp. V. Vasková
od 17,00 před DK vyhlášení letošní májovnice, předání putovní čelenky, zodp. S. Hejlová
-sobota 21.5. od 20,00 v sále DK –májová veselice, zodp.: májovníci, zaměstnanci DK
-úterý 24.5. od 16,00 v předsálí DK schůzka rodičů ohledně táborů, zodp.: M. Mrázková
-sobota 28.5. od 14,00 „Z pohádky do pohádky“start u mostu ve starém Hrádku, spolupráce s komisí mládeže, zodp: V.
Telekešová

