Pionýr, z.s.-

DOBRODRUŽSTVÍ
S PIONÝREM
Na rok 2021
CO VÁS ČEKÁ
- klub Brouka Pytlíka
- jednodenní akce a výlety
- keramické dílny a Malý technik
- nové PIVCO aktivity
- tábor
… potkáš se s novými i starými kamarády
Pro členy jsou ceny zvýhodněny
Tak neváhej a přidej se k nám

Milí kamarádi, doba je taková, že nikdo neví, co se stane zítra, natož za půl roku, proto
bychom Vás chtěli požádat o schovívavost. Může se stát, že se termíny posunou, akce zruší,
přehází a změní. Proto Vás žádáme, sledujte prosím naši facebookovou stránku, kde budou vždy
AKTUÁLNÍ informace o naší činnosti. Nebo se zeptejte přímo někoho z nás. Kontakty jsou na
konci letáku.
ARÉNA HER
PIVCO
celodenní zážitková akce
(pionýrská výzva covidu)
Termín: 17.4.
Nudíš se doma a už nevíš, jak se zabavit?
Místo: okolí Kolovče
Přijmi naši výzvu PIVCO. Pravidelně nová
Cena: zdarma
zadání, na konci ty nejšikovnější z vás čeká
Hra pro všechny, kteří mají chuť prověřit svoji
odměna. Sleduj výzvy naší nástěnce v Kolovči, sílu, obratnost, postřeh, logické myšlení a
nebo na naší facebookové stránce
týmovou spolupráci
POKLAD NA HRADĚ
celodenní výlet
Termín: 29.1.
Čas: sraz 12:45 na zastávce v Kolovči na
městečku, návrat autobusem v 17:26 tamtéž
S sebou: oblečení dle aktuálního počasí, pití,
roušku
Cena: 50 Kč člen, 100 Kč nečlen
VÝLETY ZA KEŠKAMI
celodenní výlet, vždy v sobotu
Termín: únor – duben, bude upřesněno
Čas: kdy a kde bude upřesněno
VÍKENDOVKA 14+
Termín: tajný
Místo: tajné
Cena: 300 Kč
ZAPÁLENÍ SLAVNOSTNÍHO OHNĚ PRO
PŘIVÍTÁNÍ JARA
Termín: 19.3.
Místo: bude upřesněno

DĚTSKÝ DEN
Termín: během června
NOC/VEČER S PŘEKVAPENÍM
U KOUPALIŠTĚ
Místo: koupaliště u Kolovče
Termín: 11.6.
Čas: od 17:30 do 9:00 hod
Cena: pro členy zdarma, pro nečleny 50 Kč
S sebou: spacák, karimatku, stan do skupinky,
hygienu, večeři (snídaně zajištěna)
TÁBOR
14 dní plných her a výletů, veškerý čas strávený
v přírodě, spaní ve stanech, zpívání u ohně
a mnoho nezapomenutelných zážitků
Termín: 4.-17.7.
Téma: Letem světem
VELKÝ VANDR
Termín: 26.-30.7.

VOLNOČASOVÝ KLUB
BROUKA PYTLÍKA
Kde: klubovna PS v Kolovči
Vždy v PÁTEK OD 17:30 DO 19:00, speciality
kuchyně do 19:30
Členové mají celoročně vstup zdarma, pro
ostatní jedna návštěva zdarma, od druhé už
se platí poplatek za kalendářní rok (400,- Kč)
a platí pro něj veškeré členské výhody
15.1. – Bingo - Magda
22.1. – Cesta za pokladem - Maruška
29.1. – pololetní prázdniny, Poklad na hradě
5.2. – Brouk Pokuston - Lucka
12.2. – Tvořílek - Magda
19. 2. – Putování s broukem - Ivča
26. 2. – Jarní prázdniny
5.3. – Cesta za pokladem - Maruška
12.3. – Brouk Pokuston - Lucka
19.3. – Zapálení slavnostního ohně pro přivítání jara
26.3. – Cesta za pokladem - Maruška
2.4. – Velikonoční prázdniny
9.4. – Uvidísecobude - Renča
16.4. – Putování s Broukem - Ivča
23.4. – Speciality šéfa kuchyně - Magda
30.4. – Bystré hlavy + Kin-ball - Borůvka
7.5. – Putování s Broukem - Ivča
14.5. – Písničkář - Lucka
21.5. – Bystré hlavy + Kin-ball - Borůvka
28.5. – Bivakový speciál - Čína
4.6. – Speciality šéfa kuchyně - Magda
11.6. – noc/večer s překvapením

KERAMICKÉ DÍLNY
VŽDY VE STŘEDU OD 17:00 DO 19:00
dílny jsou přístupné pro děti a mládež od 5 let
účast není podmíněna členstvím ani
předchozí domluvou
- místo konání: klubovnou PS za základní školou
– přezůvky a pracovní oděv s sebou
- vede: Borůvka, Magda, Maruška
13.1. – slepice do záhonu
20.1. – veselá kobylka a ryba
27.1. – hlídací slimák
3.2. – zdobené srdce
10.2. – úsměvný květináč
17.2. – klobouk
- cena za dílnu pro člena 50 Kč za dílnu, pro
nečlena 100 Kč za dílnu
- veškeré pomůcky jsou v ceně dílny
-

Speciální dílna pro starší děti od 11 let, rodiče,
prarodiče a přátele
24.2. – košík na ovoce
- cena za dílnu pro člena 70 Kč za dílnu, pro
nečlena 140 Kč za dílnu
+ březen – GLAZUROVÁNÍ
- člen 70 Kč, nečlen 100 Kč

JARNÍ DÍLNY
-vždy ve středu od 17:00 do 19:00
- klubovna PS, přezůvky a pracovní oděv s sebou
17.3. – drátkovaná květina
24.3. – fimo kraslice
- cena pro člena 70 Kč, nečlen 140 Kč

MALÝ TECHNIK
… lepení, skládání, stavění a pochopení věcí
kolem nás, nauč se pracovat samostatně
Cena za jednu dílnu je 50 Kč
Sobota někdy v únoru

NABÍDKA ČLENSTVÍ
Přijďte mezi nás a staňte se novými členy našeho spolku
Členský příspěvek: 400 Kč na kalendářní rok (členství se každý rok obnovuje nebo
zaniká)

Jaké jsou výhody pro členy?
-

Celodenní akce a hry zdarma
Páteční celoroční Klub Brouka Pytlíka … zcela zdarma
Výtvarné dílny (cca 8x) – sleva 50 Kč na dílnu … celkem 400 Kč
Jarní výtvarné dílny (2x) – sleva 70 Kč na dílnu… celkem 140 Kč
Keramické dílny (cca 6x) – sleva 50 Kč za dílnu … celkem 300 Kč
Noci s překvapením – členové zdarma / ostatní 50 Kč

Kontakty:
Martina Bozděchová (Borůvka) – borovnice@centrum.cz … tel. 723 800 629
Magdalena Hergetová – magdalena.hergetova@email.cz … tel: 602 893 643
Lucie Marková – luckanemcice@seznam.cz … tel.722 012 067

Více informací na internetových stránkách:
www.kolokolovec.pionyr.cz
nebo na facebookových stránkách:
Pionýrská skupina Kolo Koloveč
Těší se na Vás: instruktoři a vedoucí PS Kolo Koloveč

