
Pionýr z.s., Pionýrská skupina Přátelství Pardubice, Brožíkova 436, Pardubice 53009 

Nabídka akcí, registrace, důležité informace 

Milé děti, vážení rodiče, členové naší PS, 

chtěla bych Vám touto cestou nabídnout několik zajímavých akcí naší 

PS. Zároveň spouštíme registraci členů PS pro příští rok a 

připomeneme několik důležitých termínů. Máme také velkou radost, 

že Vám od ledna můžeme nabídnout pravidelnou oddílovou činnost 

turistického oddílu Šlápota. 

Pro přístup k informacím je nejlépe sledovat naši stránku na FB: 
Pionýrská skupina Přátelství Pardubice | Facebook 

1. Výroba adventních dekorací – 25.11. od 16 do 19 hodin 

v klubovně Pardubické KOP, Palackého 1947. Sraz před 

klubovnou ze dvora, s sebou můžete přinést cokoliv na zdobení, 

ale veškerý materiál bude připraven na místě. Pro děti 

připravíme i drobné občerstvení a pití. Akce je pro děti zdarma. 

2. Zdobení vánočních perníčků – 9.12. od 16 do 19 hodin v klubovně 

Pardubické KOP, Palackého 1947. Sraz před klubovnou ze dvora, 

Veškerý materiál bude připraven na místě. Pro děti připravíme i 

drobné občerstvení a pití. Akce je pro děti zdarma. 

3. Návštěva celorepublikové akce Ledová Praha (návštěva různých 

muzeí zdarma, vybereme dle nabídky) a koncertu Děti dětem – 

v sobotu 4.2.2023 Odjezd bude vlakem ráno z Pardubic, příjezd 

bude pozdě večer opět do Pardubic, cena 300,- (zahrnuje vlak, 

vstup na koncert). Bližší informace dostanete nejpozději 14 dní 

před akcí. Platbu proveďte na náš účet a do zprávy pro 

příjemce napište: LEDOVÁ PRAHA a jméno dítěte 

4. Již nyní se můžete registrovat na naší PS pro rok 2023. 

Registrace je platná po vyplnění registračního listu a zaplacení 

poplatku 200,- na náš účet. Budeme rádi za každého nového 

člena, bez členské základny nemůžeme existovat!! 

Registrační list najdete v příloze. Můžete ho zaslat: 

https://www.facebook.com/groups/46576399970


• poštou (obyčejně!!!!) na Radka Dojčánová, Staroholická 

442, Holice 53401 

• oskenovaný (ne vyfocený!!!) na email: 

radka.dojcanova@seznam.cz 

Platbu pošlete na účet 1202948339/0800 nejpozději do 

10.1.2023, do poznámky napište REGISTRACE 2023 + JMÉNO 

A PŘÍJMENÍ REGISTROVANÉHO (pokud budete registrovat 

více dětí či celou rodinu napište např. Novákovi) 

5. Od ledna zahajujeme pravidelnou oddílovou činnost – turistický 

oddíl Šlápota se bude scházet minimálně 2x do měsíce, a to 

buď v klubovně v Brožíkově ulici 436, Pardubice nebo na 

nějakém výletě. Schůzky budou tedy buď v pátek nebo o 

víkendu, vždy podle dohody. Podmínkou členství je registrace na 

naší PS. Vedoucími oddílu jsou Jakub Dojčán a Ondřej Shejbal. 

6. Letní tábory – připravujeme pro Vás 2 běhy letního tábora ve 

Dřevíkově: 

3.-7.7.2023 Malý tábor (max. 20 dětí) cena 2.000,- pro 

registrované, 2.400,- pro neregistrované 

8.-22.7.2023 Velký tábor (max. 56 dětí) cena 5.600 

neregistrovaní, 5.100 registrovaní (2 sourozenci 11.000 nebo 

10.000, 3 sourozenci 16.500 nebo 15.000), při neúčasti rodičů 

na brigádě 600,- ještě příplatek za rodinu. 

Přihlášky na letní tábory budeme vydávat v lednu, informace 

najdete na našem FB, registrovaní je dostanou emailem. 

Přednost mají členové oddílu Šlápota, děti, která se pravidelně 

účastní našich akcí a registrovaní. 

 

7. Termíny brigád na táborové základně: 27. a 28.5., 24. a 25.6., 

1. a 2.7. – stavba tábora 

8. Konání příměstských táborů posoudíme dle dotačních možností. 

9. O dalších akcích budeme informovat na našem FB, 

registrovaným pošleme info emailem. 

mailto:radka.dojcanova@seznam.cz


Pionýr z.s., Pionýrská skupina Přátelství Pardubice, Brožíkova 436, Pardubice 53009 

Přihláška na akce, členství v oddíle 

Potvrzuji tímto, že jsme obdrželi informace k níže jmenovaným akcím 

a k členství v oddíle Šlápota a přihlašuji své dítě: 

Jméno a příjmení: ____________________________________ 

Bydliště dítěte: _____________________________________ 

Datum narození dítěte: _______________________________ 

Telefon dítěte: _____________________________________ 

Telefon na rodiče: ________________________________ 

Email pro zaslání info: __________________________________ 

Zdravotní obtíže dítěte a léky, které užívá: ___________________ 

___________________________________________________ 

Zdravotní pojišťovna: ______________________ 

Vyberte akci, na kterou dítě přihlašujete (udělejte křížek): 

 Výroba adventních dekorací 25.11. 

 Zdobení vánočních perníčků 9.12. 

 Výlet na Ledovou Prahu a návštěva koncertu Děti dětem 

4.2.2023 

 Členství v oddíle Šlápota 

Zároveň se zavazuji zaplatit poplatek za akci dle pokynů. 

Beru na vědomí, že na akcích PS budou pořizovány fotografie či videa, 

které mohou být zveřejňovány a použity za účelem propagace. 

 

Datum:                                                              ________________ 

                                                                              Podpis rodičů 

 

Přihlášku zašlete oskenovanou (ne vyfocenou) nejpozději do 20.11.2022 na email:   

radka.dojcanova@seznam.cz 


