Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina

Kolo Koloveč
CO VÁS ČEKÁ…….

NOC S PŘEKVAPENÍM, DÍLNY,
VOLNOČASOVÝ KLUB, DESKOVKY

září - prosinec 2018

OTEVŘENÁ KLUBOVNA
Místo: klubovna Pionýra – za Základní školou
směrem na Zíchov
Termín: pátek 7. 9. 2018
od 13:00 do 15:00 hod.

Ukázka činnosti, prohlídka klubovny....
Těšíme se na Vaši návštěvu
-------------------------------------------------------

NOC S PŘEKVAPENÍM
Kdy? 16. 11. od 17:30 hodin – 17. 11. 2018
Kde? Klubovna Pionýra
Cena? členové – zdarma, nečlenové – 50 Kč
Co vás čeká? nechte se překvapit
Sebou: večeři, spacák, hygienu… snídaně je v ceně
Ukončení: sobota 8:30 hod
…bližší informace budou na nástěnce (ZŠ, Leon)

HRY DEŠTIVÉHO DOPOLEDNE
… aneb kdo si hraje, nezlobí
Kdy? 17. 11. 2018 od 9.00 hodin do 11.00 hodin
Kde? klubovna Pionýra v Kolovči
Pro koho? pro rodiče, děti, rodiny…věk není omezen
Cena? vstup dobrovolný
Co vás čeká hry, které si můžete zahrát doma po večerech nebo s kamarády
za deštivého odpoledne

__________________________________________

NABÍDKA ČLENSTVÍ
Přijďte mezi nás a staňte se členy našeho spolku!
členský příspěvek . . . . 400,- Kč na kalendářní rok
(platíte – li v září, říjnu, listopadu či v prosinci 2018 – členství platí do prosince 2019)
( členství se každý rok obnovuje nebo zaniká)

Jaké výhody máme pro vás připraveny?
- víkendové akce ...2 x ročně…. sleva pro členy 100,- Kč za akci … celkem 200,-Kč
- páteční celoroční Klub Brouka Pytlíka …. zdarma
- výtvarné dílny (cca8x) – sleva pro členy 40,- Kč na dílnu … celkem 320,-Kč
- keramické dílny (cca 6x) - sleva pro členy 50,- za dílnu…celkem 300,-Kč
- Noci s překvapením - členové zdarma / ostatní 50,- Kč (cca 4x za rok) … 200,-Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLNOČASOVÝ KLUB – tvořivý středeční blok

VÝTVARNÉ DÍLNY
….. aneb rukodělné práce zimních večerů
Zimní blok:
26. 09. 2018 Patchworková vejce/koule / Kumihimo -ozdoby a náramky
3.10. Patchworková vejce/koule / Kumihimo -ozdoby a náramky
10.10. Andělé a andílci
17.10. Ozdobná pryskyřice – ozdoby na batohy, přívěšek na krk
24.10. Veselá panenka
31.10. Quilling s rámečkem
07. 11. Recy dílna
14. 11. Drátkování
…dílny jsou přístupné pro děti, mládež a maminky – vše od 5 let
… účast není podmíněna členstvím ani předchozí domluvou
… účastnický poplatek: člen Pionýra 40,-Kč za dílnu
nečlen 80,-Kč za dílnu
Místo konání: klubovna PS – přezůvky a pracovní halenu s sebou
Doba konání: středa od 17.00 do 19.00 hod

…. starší děti, pro rodiče, prarodiče a přátele
Speciály :
21. 11. Fimo VII.
28. 11. Scrapbook
…. člen Pionýra 70,-Kč za dílnu nečlen 140,-Kč za dílnu

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 (400,-Kč) a platí pro
něj veškeré členské výhody
Speciality šéfa kuchyně – vede Magdi
Brouk Pytlík v přírodě – vede Terezka
Po stopách Brouka Pytlíka - vede Lucka
Putování s Broukem Pytlíkem … vede Iva
Cesta za Pokladem – vede Martina a Maruška
Kin-ball, Bystré hlavy … vede Borůvka

Pokud není psáno jinak, je program společný
pro mladší (ML- do 5. třídy) i starší (ST- od 6. třídy)
Rozpis termínů pátečního bloku:
7. 9. 2018 13.00 – 15.00 OTEVŘENÁ KLUBOVNA
14.9. Putování s Broukem Pytlíkem-pouze ML
21.9. Speciality šéfa kuchyně
5.10. Brouk Pytlík v přírodě
12.10. Kin-ball a jiné hry 17.00 – 18.00 tělocvična ZŠ, Bystré hlavy 18.15. – 19.00
19. 10. Cesta za Pokladem
26. 10. Brouk Pytlík v přírodě
02.11. Speciality šéfa kuchyně
09.11. Kin-ball a jiné hry 17.00 – 18.00 tělocvična ZŠ, Bystré hlavy 18.15. – 19.00
16. 11. Noc s překvapením
23.11. Putování s Broukem Pytlíkem-pouze ML
30. 11. Speciality šéfa kuchyně
7.12. Kin-ball a jiné hry 17.00 – 18.00 tělocvična ZŠ, Bystré hlavy 18.15. – 19.00
14.12. Putování s Broukem Pytlíkem-pouze ML
21.12. Brouk Pytlík v přírodě
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEDOVÁ PRAHA 2019 - akce je pořádána již 19. rokem
Pořadatel: Sdružení Pionýr ve spolupráci s Nadací Dětem 3. tisíciletí
Místo: Praha
Termín: 1. 2. - 3. 2. 2019
přihlášky od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018
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
Kontaktní osoba akce pro naší skupinu: Kalista Jan jan.kalista@seznam.cz

TĚŠÍ SE NA VÁS: instruktoři a vedoucí PS KOLO KOLOVEČ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace na tel: 723 800 629 Martina“Borůvka“ Bozděchová borovnice@centrum.cz
nebo 602 893 643 Magdalena“Magda“ Hergetová

www.kolokolovec.pionyr.cz

