PIONÝRSKÁ SKUPINA
KOLO
KOLOVEČ
CO NÁS ČEKÁ…….
AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB,
AIRSOFT, TÁBOR

leden – červenec 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABÍDKA ČLENSTVÍ
Staňte se členy Sdružení PIONÝR … Pionýrské skupiny Kolo Koloveč
členský příspěvek . . . . 300,- Kč na kalendářní rok
( členství se každý rok obnovuje nebo zaniká)

Jaké výhody máme pro vás připraveny?
- víkendové akce ...3 x ročně…. sleva pro členy 50,- Kč za akci … celkem 150,-Kč
- airsoft
- páteční celoroční Klub Brouka Pytlíka …. členové zdarma
- výtvarné a keramické dílny (cca 14 x)... sleva pro členy 20,- za dílnu…celkem 280,-Kč
- a jiné akce pro členy zvýhodněné
---------------------------------------------------------------------------------Informace na tel: 723 800 629 Martina“Borůvka“ Bozděchová borovnice@centrum.cz
nebo 602 893 643 Magdalena“Magda“ Hergetová

www.kolokolovec.pionyr.cz

AIRSOFT …
… vlastně taková hra na vojáky s velice věrohodnými replikami zbraní
… adrenalinový sport, který simuluje reálné bojové situace. Zároveň jde o trénink bojové
týmové akce, až po přežití v boji.
… hra, kdy je NEZBYTNÉ používat ochranné prostředky (hlavně brýle), aby nedocházelo
k případné újmě na zdraví.
… má výborný vliv na kondici, zlepšuje reflexy, sebeovládání, práci v kolektivu, učí Vás
poznávat sebe, ale i ostatní. Ve hře je totiž nutné dodržovat zásady fair play.
… setkání cca1x za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 15.30 hodin
… občasné sobotní akce
… informace na nástěnce (ZŠ, Leon) nebo na www.kolokolovec.pionyr.cz
… kontakt vedoucí: Vojtěch Kalčík 720 468 673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEDOVÁ PRAHA 2013 - akce je pořádána již 13. rokem
Pořadatel: Sdružení Pionýr ve spolupráci s Nadací Dětem 3. tisíciletí
Místo: Praha
Cena: 650,-Kč
Termín: 1. 2. – 3. 2. 2013
Ubytování: na pražské ZŠ
Program: je pro nás připravena jednotná vstupenka (slevenka), která nám otevře dveře do
muzeí a dalších institucí (např. Národní muzeum, Pražský hrad, Mořský svět a další)
Návštěvy budou zdarma nebo za symbolickou cenu. Podrobnější info. ww.ledovapraha.cz
Přihlášky do 6. 1. 2013 u Magdy …… OMEZENÝ POČET MÍST!!!!

NOC S PŘEKVAPENÍM
Kdy? 15. 3. 2013 od 17.30 hod - 16. 3. 2013 do 8.30 hod
Kde? Klubovna Pionýra
Cena? členové – 30 Kč, nečlenové – 50 Kč
Co vás čeká? překvapení
…bližší informace budou na nástěnce (ZŠ, Leon)
A na to navazující

KERAMICKÁ SOBOTA v sobotu 16. 3. 2013
Kde? v klubovně pionýra
V kolik? od 9.00 hod do 11.00 hod
Cena? členové – 50 Kč, nečlenové – 70 Kč
S sebou ! pracovní oděv, váleček na těsto

VÍKENDOVÁ AKCE V MEZHOLEZÍCH
Místo: Turistická ubytovna v Mezholezích u Černíkova
Termín: 26. – 28. 4. 2013
Cena: 500 Kč
Stravování: jídlo je zajištěno od sobotní snídaně do nedělní
odpolední svačiny, páteční večeři s sebou!!!
Ubytování: Ubytovna s teplou vodou, palandy nebo matrace,
topení elektrické a krb.
Přihlášky od 1.4.2013 u Borůvky nebo v ZŠ Koloveč u p.učitelky Mirky Karbanové (družina)

TURISTICKÝ VÝLET
Kdy? středa 8.5.2013
Kam? Křížový vrch u Stoda
Cena? bude upřesněna
Co vás čeká? výlet do přírody
…bližší informace budou na nástěnce (ZŠ, Leon)

SETKÁNÍ PIONÝRSKÝCH ODDÍLU 2013
aneb TAJEMSTVÍ HRADU RÝZMBERK
Kdy? 07. 06. 2013 - 09. 06. 2013
Kde? Kdyně, autokemp Hájovna
Cena? 500Kč
Přihlášky od 1.5.2013 u Borůvky nebo v ZŠ Koloveč u p.učitelky Mirky Karbanové (družina)

NOC S PŘEKVAPENÍM
Kdy? 14.6.2013
Kde? koupaliště v Kolovči
Cena? členové – 30 Kč, nečlenové – 50 Kč
Co vás čeká? nejen spaní pod stanem
…bližší informace budou na nástěnce (ZŠ, Leon)

VOLNOČASOVÝ KLUB – čtvrteční blok

KERAMICKÉ PRÁCE
Zimní blok – keramika:
31.1. Sova a středověký pohár
…dílny jsou přístupné pro děti a mládež od 5 do 18 let
7. 2. Keramické tácky pod sklenice … účast není podmíněna členstvím ani předchozí domluvou
21.2. Svícen na 1 nebo 4 svíčky
… účastnický poplatek: člen Pionýra 50,-Kč za dílnu
28.2. Květináč
nečlen 70,-Kč za dílnu
7.3. Modelované koule a kuličky
… vítán vlastní váleček na těsto
14.3. Závěsný kachel a Ryby
… veškeré pomůcky jsou v ceně dílen
Místo konání: klubovna PS – přezůvky s sebou
Doba konání: čtvrtek od 17.00 do 19.00 hod

------------------------------------------------------------------------VOLNOČASOVÝ KLUB – páteční blok

BROUK PYTLÍK
aneb zábava všeho druhu
Klub je otevřen pro děti a mládež ve věku od 5 – 25 let
Kdy ? …. každý pátek od 17.30 do 19.00 hodin
………….speciality kuchyně do 19.30 hod
Kde ? …. v klubovně Pionýra - v parku za školou
Cena ?…. členové Pionýra mají celoročně vstup zdarma,
ostatní mají zdarma 1 návštěvu – pak platí poplatek za kalendářní rok (300,-Kč) a platí
pro něj veškeré členské výhody

Speciality šéfa kuchyně – vaříme stále nové speciality… vede Magdi
Broukova škola přežití – naučte se jak pomoci lidem, přírodě i sobě … vede Borůvka
Tykadlo Brouka Pytlíka – témata o škole, dětech a jejich starostech … vede Nasťa
Čaj po páté - příjemně strávené odpoledne … vede Iva
Rozpis termínů pátečního bloku:
11. 1. 2013 Čaj po páté
25. 1. Tykadlo Brouka Pytlíka
8.2. Broukova škola přežití
22.2. Čaj po páté
8.3. Tykadlo Brouka Pytlíka
22.3. Broukova škola přežití
5.4. Čaj po páté
19.4. Tykadlo Brouka Pytlíka
3.5. Čaj po páté
17.5. Tykadlo Brouka Pytlíka
31.5. Čaj po páté
14.6. Noc s překvapením

18. 1. BINGO večer
1.2. Pololetní prázdniny
15.2. Jarní prázdniny
1.3. Speciality šéfa kuchyně
15.3. Noc s překvapením
29. 3. Velikonoční prázdniny
12.4. Speciality šéfa kuchyně
26.4. Broukova škola přežití
10.5. Speciality šéfa kuchyně
24.5. Broukova škola přežití
7.6. Speciality šéfa kuchyně
1. 7. – 31. 8. letní prázdniny

--------------------------------------------------------------------------

LETNÍ TÁBOR
Na téma: Bradavice – škola čar a kouzel
Pojeďte s námi prožít 14 dní, plných neuvěřitelných dobrodružství pod stanem i pod širákem,
zahrát si mnoho her, užít si táborák, a odnést si zážitky k nezapomenutí….
termín: 7. – 20. 7. 2013
ubytování: stany s podsadou
stravování: polní kuchyně
5x denně strava - snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře
Pojeďte si s námi užít dny volna, zasoutěžit si a zkusit věci co neznáte
Přihlášky : od konce února u Borůvky nebo v ZŠ Koloveč u p.učitelky Mirky Karbanové (družina)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TĚŠÍ SE NA VÁS: vedoucí PS KOLO KOLOVEČ

