
Brno
Den Od Do Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6 Program 7 Program 8 Program 9 Program 10 Od Do Den

P
át

e
k

22:00 23:59 Kytarovka

Noční domečková 

vybíjená a jiné 

skopičiny

Noční volejbal nebo 

badminton

Turnaj v 

„Duchařských“ hrách 

!

22:00 23:59

P
át

e
k

9:00 10:30 (Ne)moc médií
Oddílová činnost je 

Program v praxi

Tábornické 

dovednosti hrou
Stavba TeePee

Home made drogerie 

– aneb jak to jde 

levně a ekologicky

Netradiční adventní 

věnce

Využití canisterapie 

při práci s dětmi
9:00 10:30

10:45 12:15 Jak na jídelníček
Přesaď strom, ale 

netrhej ho s kořeny

Jak vést lidi v 

organizaci a oddíle?
Drobné hry v oddíle

Improvizovaná první 

pomoc na vlastní 

kůži

Přáníčka Pop Art Textilní věnce 10:45 12:15

13:30 15:00
Mozaika Pionýra je i 

Vaše

Profesionální 

komunikace 

všedního dne

Emoce a komunikace 

v pionýrském oddíle

Netradiční hry v 

tělocvičně
Hry s kostkami Hry pro 15+

Improvizovaná první 

pomoc na vlastní 

kůži

Improdílna – 

Divadelní 

improvizace pro 

osobnostní rozvoj

Začátky pletení z 

papírových ruliček

Dárky pro každou 

příležitost
13:30 15:00

15:15 16:45 Není hra jako hra Jak se píše do novin
Dotace, granty, dary 

a jak na ně

Netradiční hry v 

tělocvičně
Gorka morka

Psychomotorické 

hry, aneb jak je 

využívat v praxi

Improvizovaná první 

pomoc na vlastní 

kůži

Začátky pletení z 

papírových ruliček
Reflexní prvky jinak

Návštěva pivovaru 

Starobrno                               

(odjezd 15:15 - 

17:00)

15:15 16:45

17:00 18:30

Instruktoráky - 

víkendy pro 

instruktory

Jak se fotí do novin Gorka morka
Začínáme s Kin-

ballem

Psychomotorické 

relaxace a masáže
Drobné hry v oddíle

Beatles v kuchyni - 

vaříme s brouky

Začátky pletení z 

papírových ruliček
Izolepové sochy 17:00 18:30

20:00 21:30
Střípky z historie 

pionýra

Jak to chodí v lesní 

školce
Malování světlem

Noční volejbal nebo 

badminton

Country tanec - 

výuka
20:00 21:30

22:00 23:59

Brno z jiného 

pohledu                                                    

(22:55–2:00)

Kytarovka 

Noční domečková 

vybíjená a jiné 

skopičiny

Noční volejbal nebo 

badminton

Noční volejbal nebo 

badminton

Turnaj v pártiové hře 

Krycí jména     (23:00-

1:00)

22:00 23:59

9:00 10:30 Inspiruj se

Improvizovaná první 

pomoc při 

autonehodě

Animátoská 

rozcvička
Mudlovský Famfrpál Tkaní na lepence

Recyklace starých 

triček - šály a čelenky
Lukostřelba 9:00 10:30

10:45 12:15
Improvizovaná první 

pomoc v horách
Bränball

Tábornické 

dovednosti hrou
Mudlovský Famfrpál

Hokus, pokus - 

Člověk

Balení dárků do 

krabiček vlastní 

výroby

Home made drogerie 

– aneb jak to jde 

levně a ekologicky

10:45 12:15

So
b

o
ta

N
e

d
ě

le

Seminář – poslechni si Dílna – vyzkoušej si Rukudělka – vyrob si Doprovodný program – užij si

Barevná strategie                       

(9:00–12:00)

8. – 10. dubna 2016Kamínka

Fotografie v kostce                                        

(9:00–12:00)

Xˇandyho 

bezkontaktní hry                                           

(9:00–12:00)

Vysvětlivky:

So
b

o
ta

N
e

d
ě

le

Sen noci Svatojánské                                  

(19:30–23:30)

Vysílače                        

(20:00–23:00)

Cashflow                        

(20:00–23:00)

Brno – prohlídka 

historického centra                                                    

(9:00–11:45)

Diskuze a výměna zkušeností – inspiruj a inspiruj se


