Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Švermováček

Švermováček

září–říjen 2014

Stránky naší skupiny
www.svermovacek.pionyr.cz
Pionýrské tábory
Poděkování patří všem vedoucím, instruktorům, zdravotnicím, kuchařkám, hospodářkám,
zásobovačům, programovým vedoucím, hlavním vedoucím i dalším, kteří se na zdárném
průběhu táborů podíleli.
Pionýrské oddíly a volnočasové kluby
oddíl Švermováček: čtvrtek 14:30-15:30 hodin, sraz u Domu dětí ve Švermově
vedoucí: Alena Šefflová, první schůzka viz níže
další oddíly budeme průběžně doplňovat od listopadu dle možností vedoucích, sledujte
webové stránky

Akce září–říjen
Pátek 12. 9. 2014 Open Pionýr – otevření kluboven Pochod za Sluncem
Sraz v 16 hodin u Domu dětí – družina ZŠ a MŠ Velvarská, ulice Opltova u velikého smrku
Cíl cesty: Vinařická horka, návrat kolem 19 hodiny a potom následuje opékání špekáčků (vše
zajištěno, nemusíte nosit), prohlídka klubovny, seznámení se s oddílem Švermováček.
Víkend 19. 9. - 21. 9. 2014 víkendovka
Vzpomínkový víkend pro lidičky, kteří se zasloužili o provoz táborové základny Mrtník.
Prohlídka a pohoštění bude v sobotu 20. 9. 2014 od 15 hodin. Na základně je možnost přespat
ve vlastním spacáku. Alena Šefflová 724735598, alenasefflova@seznam.cz
Všichni jsou srdečně zváni.
Akce oslavy 25 let Pionýra.
Čtvrtek 2. 10. 2014 - Pionýrské posvícení
Koná se na zahradě Domu dětí od 15:00 do 16:00 hodin. Jsou připraveny různé atrakce a
soutěže. Děti obdrží drobné odměny a cukrovinky. Budou k prodeji i pravé posvícenské
koláče.

Čtvrtek 16. 10. 2014 - první schůzka Švermováčku od 14:30 do 15:30 hodin
Sraz u Domu dětí ve Švermově.
24. 10. – 28. 10. 2014 Podzimní prázdniny na Mrtníku
Příjezd v pátek 24. 10. 2014 od 18 hodin, doprava vlastní
Odjezd v úterý od 18:00 do 19:00 h, doprava vlastní
Cena: pro členy Pionýra 500,- Kč ostatní 600,- Kč
Strava zajištěna od sobotní snídaně do úterní večeře
S sebou prostěradlo, spacák, hygienické potřeby, věci osobní potřeby
Víkend je určen pro maminky s dětmi i samotné děti. Prosím nahlaste se mi do 17.10.2014
závazně.
Ve čtvrtek 30. 10. 2014 nebude schůzka Pionýra

Mamma Mia 20. 2. 2015 od 19 hodin, k dispozici další vstupenky za 390,Kč, již v prodeji
Termín je stejný jako jsme již prodávali před prázdninami. Pojedeme
3 autobusy. Na autobus budu vybírat 100,-Kč v lednu 2015. Kdo již teď ví,
že nevyužije autobus, prosím nahlaste mi to, abych věděla, kolik lidí pojede
a podle toho objednala autobusy. Děkuji za pochopení.
Švermováček bude na stránkách naší skupiny www.svermovacek.pionyr.cz, proto
ho nebudeme všem posílat poštou. Kdo nemá možnost stáhnout si Švermováček z internetu,
dejte vědět – zavolejte nebo napište SMS Ále, tel: 724 735 598 nebo Líbě – tel. 723 811 578.

