
Pionýrská skupina Záře

NABÍDKA ODDÍLŮ
ČIPERKOVÉ
Středa od 17:30 do 18:30
V pohádkovém světe se stal veliký průšvih! Ztratila se pohádková 
kniha a s ní i všechny pohádky. Nebude lehké ji najít a všechnu tu 
šlamastiku napravit. Pokud chceš pomoci s jejím hledáním, přidej 
se do našeho oddílu pro nejmenší, zažiješ při tom spousty zábavy, 
najdeš si nové kamarády a naučíš se mnoho nových doveností.  

Věk dětí: 6 - 9 let (1. - 4. třída ZŠ)
Vedoucí oddílu: Tereza „Rampouch“ Procházková 
Kontakt: ciperkove@zare.cz, +420 704 083 444
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Podporují nás:

pro školní rok 2020/2021

DRÁČCI
Čtvrtek od 17:00 do 19:00
Jsme oddíl zaměřený na rukodělnou činnost. Baví nás malování, 
stříhání, skládání, lepení, tvarování, modelování, vykrajování. A 
samozřejmě jsme taky táborníci, takže se učíme rozumět mapě a 
šifrám, pracovat s uzlovačkou, postavit stan, rozdělat oheň atp.

Věk dětí: 8 - 12 let (3. - 7. třída ZŠ)
Vedoucí oddílu: Veronika „Verča“ Košvancová
Kontakt: dracci@zare.cz, +420 722 228 311

PELIKÁNI
Pondělí od 18:00 do 19:30

Po čtyřech letech činnosti pro menší děti oddíl vyrostl a vě-
nuje se aktivitám pro starší, turistickým činnostem a doved-
nostem spojených s pobytem v přírodě. Jsme tu pro všechny, 
kteří chtějí získat nové kamarády a zažít dobrodružství.

Věk dětí: 9 - 12 let (4. - 7. třída ZŠ)
Vedoucí oddílu: Jakub „Ditík“ Ditrich
Kontakt: pelikani@zare.cz, +420 773 022 551

BLOBÍK
Úterý od 17:00 do 19:0
Jsme instruktorksý oddíl, takže naši členové se připravují 
a zdokonalují v práci s dětmi. Kromě získávání nezbytných 
znalostí a dovedností se zaměřujeme také na seberozvoj  
a sebepoznávání. Nechybí ani netradiční zážitky a místa. 

Věk dětí: 13 - 15 let (8. třída ZŠ - prvák na SŠ)
Vedoucí oddílu: Jakub „Huťák“ Hutr
Kontakt: blobik@zare.cz, +420 723 142 795


