
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Horní Bříza 

Ve školím roce 2020-2021 otevírá tyto oddíly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
kontakt: Jiří Kapr, tel.: 731 113 416 

Liga výjimečných 

Vždy jste toužili stát se tajnými agenty? 

Řešit záhady, které jiným přijdou neřešitelné? 

Stát se součástí tajné společnosti a pomáhat světu? 

TEĎ JE VAŠE PŘÍLEŽITOST!! 
Tajná společnost MI-6 pod vedením pionýrské skupiny Horní Bříza hledá nové agenty 

pro tajný program Akta X. Vítaní jsou všichni bez rozdílu věku. 

Tak co, přidáš se a pomůžeš nám vyřešit největší záhadu světa? 

 

Agenti se budou pravidelně scházet v pátek od 16:00 do 17:00 

První schůzka se uskuteční 18.9. 2020 

kontakt: David Sonntag,  tel.: 733259276 

  Eliška Jandová,  tel.: 602308048  

 

Ringo 

KDE: Tělocvična v Masarykově základní škole v Horní Bříze.  
KDY: Každý pátek od 16:00-17:30 hod. mladší děti, 17:30-20:00 hod. starší.  
PRVNÍ TRÉNINK: 18. 09. 2020 - sraz v 15:50 v horní tělocvičně ZŠ 
NÁPLŇ TRÉNINKŮ: Příprava na tuzemské i mezinárodní turnaje ve hře 
   Ringo. Rozvíjení pohybových schopností a postřehu. 
   Zábavné míčové hry.  
 
kontakt: Jiří Begala,  tel.: 723 082 296 

  Jakub Šulda,  tel.: 777 209 040  
 

pionyr.hb@gmail.com 

Pořádá každou středu od 16:00 do 17:30 výpravy do Středozemě. 

Staňte se součástí  jednoho z mnoha starobylých národů a pojďte 

objevovat možnosti tohoto magického světa. 

Na schůzkách rádi uvítáme všechny děti od 1. do 9. třídy. 

Zaměření oddílu je všeobecné s důrazem na poznávání přírody, 

budování přátelství a spolupráce mezi sebou navzájem. 

 

Všeználci 



Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Horní Bříza 

Ve školím roce 2020-2021 otevírá tyto oddíly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
kontakt: Jiří Kapr, tel.: 731 113 416 

Liga výjimečných 

Vždy jste toužili stát se tajnými agenty? 

Řešit záhady, které jiným přijdou neřešitelné? 

Stát se součástí tajné společnosti a pomáhat světu? 

TEĎ JE VAŠE PŘÍLEŽITOST!! 
Tajná společnost MI-6 pod vedením pionýrské skupiny Horní Bříza hledá nové agenty 

pro tajný program Akta X. Vítaní jsou všichni bez rozdílu věku. 

Tak co, přidáš se a pomůžeš nám vyřešit největší záhadu světa? 

 

Agenti se budou pravidelně scházet v pátek od 16:00 do 17:00 

První schůzka se uskuteční 18.9. 2020 

kontakt: David Sonntag,  tel.: 733 259 276 

  Eliška Jandová,  tel.: 602 308 048  

 

Ringo 

KDE: Tělocvična v Masarykově základní škole v Horní Bříze.  
KDY: Každý pátek od 16:00-17:30 hod. mladší děti, 17:30-20:00 hod. starší.  
PRVNÍ TRÉNINK: 18. 09. 2020 - sraz v 15:50 v horní tělocvičně ZŠ 
NÁPLŇ TRÉNINKŮ: Příprava na tuzemské i mezinárodní turnaje ve hře 
   Ringo. Rozvíjení pohybových schopností a postřehu. 
   Zábavné míčové hry.  
 
kontakt: Jiří Begala,  tel.: 723 082 296 

  Jakub Šulda,  tel.: 777 209 040  
 

pionyr.hb@gmail.com 

Pořádá každou středu od 16:00 do 17:30 výpravy do Středozemě. 

Staňte se součástí  jednoho z mnoha starobylých národů a pojďte 

objevovat možnosti tohoto magického světa. 

Na schůzkách rádi uvítáme všechny děti od 1. do 9. třídy. 

Zaměření oddílu je všeobecné s důrazem na poznávání přírody, 

budování přátelství a spolupráce mezi sebou navzájem. 

 

Všeználci 


