
 

 

 

 

 

DOBRODRUŽSTVÍ 

S PIONÝREM  

ZÁŘÍ - PROSINEC 2021 
 

CO VÁS ČEKÁ  

- klub Brouka Pytlíka 

- víkendovka na Sádku 

- noc s překvapením  

- výtvarné dílny a klub Malý technik 

… potkáš se s novými i starými kamarády  

 

 

Pro členy jsou ceny zvýhodněny  

   

   Tak neváhej a přidej se k nám  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CO SE BUDE DÍT

 

OTEVŘENÁ KLUBOVNA 

Místo: pionýrská klubovna v Kolovči  

(za základní školou směrem na Zíchov) 

Kdy: pátek 10.9. 2021 

Čas: 13:00 – 15:00 

Ukázka činnosti, prohlídka klubovny… těšíme 

se na Vaši návštěvu 

 

VÝLETY ZA KEŠKAMA  

celodenní výlet 

Termín: září, říjen 

 
 

VÍKENDOVKA NA SÁDKU 

Termín: 1. – 3.10. 2021 

Místo: lyžařská chata na Sádku v Caparticích 

Cena: 600 Kč (včetně dopravy z a do Domažlic) 

Stravování: jídlo zajištěno od sobotní snídaně 

po nedělní oběd 

Ubytování: chata s teplou vodou a palandama 

 

 

 

VÍKENDOVKA 14+ 

Místo: tajné 

Termín: 28. – 30.10. 2021 

Víkend pro starší děti a mladistvé, kteří se 

nebojí nových výzev. 

 

NOC/VEČER S PŘEKVAPENÍM 

Místo: pionýrská klubovna v Kolovči 

Termín: 12. – 13.11. 2020 

Čas: 17:30 

Cena: pro členy zdarma, pro nečleny 50 Kč 

S sebou: spacák, karimatku, hygienu, večeři 

(snídaně zajištěna) 
 

 

LEDOVÁ MĚSTA 

Termín: 4. – 6.2. 2021 

Ubytování: v některé ze ZŠ 

Pořadatel: Sdružení Pionýr ve spolupráci 

s Nadací Dětem 3. tisíciletí 

Tradiční akce letos nejen v Praze ale také 

v dalších městech České republiky, je pro nás 

připravena jednotná vstupenka (slevenka), která 

nám otevře dveře do mnoha zajímavých míst, 

návštěvy budou zdarma, nebo pouze za 

symbolickou cenu podrobnější info na 

www.ledovapraha.cz  

http://www.ledovapraha.cz/


BROUK PYTLÍK A 

VÝTVARNÉ DÍLNY 
 

VOLNOČASOVÝ KLUB 

BROUKA PYTLÍKA  
Kde: klubovna PS v Kolovči 

Vždy v PÁTEK OD 17:30 DO 19:00 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 

 

10.9. – Otevřená klubovna 

17.9. – Brouk Pokuston – Lucka 

24.9. – Cesta za pokladem – Maruška 

1.10. – Speciality šéfa kuchyně – Magda 

8.10. – Putování s broukem Pytlíkem – Ivča 

15.10. – Kin-ball 17:00 – 18:00 + bystré  

hlavy 18:15 – 19:00 - Borůvka 

22.10. – Písničkář – Lucka 

29.10. – Podzimní prázdniny 

5.11. – Tvořílek – Magda 

12.11. – Noc/večer s překvapením 

19.11. – Cesta za pokladem – Maruška 

26.11. – Brouk Pokuston – Lucka  

3.12. – Divoký brouk Pytlík – Ondra 

10.12. – Tvořílek – Magda 

17.12. – Putování s broukem Pytlíkem – Ivča 

 

VOLNOČASOVÝ KLUB 

MLADÝ TECHNIK 
… lepení, skládání, stavění a pochopení věcí 

kolem nás, nauč se pracovat samostatně           

Cena za jednu dílnu je 50 Kč 

Termín: 27.10.  

Čas: 8:00 – 17:00 

 

 

VÝTVARNÉ DÍLNY 
… aneb rukodělné práce zimních večerů 

 

VŽDY VE STŘEDU OD 17:00 DO 19:00 

v klubovně PS v Kolovči, přezůvky a 

pracovní oděv s sebou 

- dílny jsou přístupné pro děti, mládež a maminky 

– všem od 5 let 

- účast není podmíněna členstvím ani předchozí 

domluvou 

- UPOZORNĚNÍ: s ohledem na aktuální 

epidemiologickou situaci budeme více větrat. Je 

vhodné tomu přizpůsobit oblečení.  

- bližší informace: Magdalena Hergetová 

(602 893 643), Martina „Borůvka“ Bozděchová 

(723 800 629) 
 

29.9. – korálkové hvězdy 

6.10. – malované roušky a batikované zástěry… 

nutno si přinést vlastní, nebo si ji dopředu u nás 

objednat 

13.10. – malované sádrové odlitky 

20.10. – květiny, které nevadnou 

3.11. – pískové obrázky 

10.11. – smalty 

17.11. – adventní věnec 

24.11. – scrapbook – foto album 

- cena výtvarné dílny je pro člena 50 Kč za dílnu, 

pro nečlena 100 Kč za dílnu 

 

… dále jen pro starší děti, rodiče, prarodiče a přátele 

1.12. – šitý náramek 

8.12. – obrázky technikou string art 

- doba konání od 17:00 do 19:00 

- člen Pionýra 70,- Kč, nečlen 140,- za dílnu 

- dílny jsou přístupné od 12 let, účast není 

podmíněna členstvím ani předchozí domluvou 

 

 



 

 
 

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) * 

 

*pokud zaplatíte v době od 9. do 12. měsíce 2021, platí členství až do prosince 2022 

 

Jaké jsou výhody pro členy?  

- Víkendové akce … obvykle 3x ročně … sleva pro členy 100 Kč za akci … 

celkem 300 Kč 

- Páteční celoroční Klub Brouka Pytlíka … zcela zdarma  

- Výtvarné dílny (cca 8x) – sleva 50 Kč na dílnu … celkem 400 Kč 

- Keramické dílny (na jaře cca 6x) – sleva 70 Kč za dílnu … celkem 420 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 
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