Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Švermováček, Kladno-Švermov

Švermováček

září – říjen 2017

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. Nejenom za perfektní program, ale i za práce na zlepšení základny.
Například nový záchod u spodních , kabel k pískové filtraci, plot, dvířka do lesa a spostu
drobných oprav. Doufám, že jsem na podstatné věci nezapomněla.
Pionýrské oddíly a volnočasové kluby
oddíl Švermováček ve středu od 14 do 15 hodin, sraz u Domu dětí ve Švermově vedoucí:
Alena Šefflová, první schůzka viz níže

Akce září–říjen
Neděle 15. 10. 2017 Mirákulum
Odjezd autobusu v 9 hodin z Havlíčkova náměstí ve Švermově
Příjezd kolem 18 hodiny
Cena autobusu: pionýři a účastníci táborů zdarma
ostatní
100,- Kč
Vstupné 100,- Kč za člověka, sleva hromadného vstupného. Budu také vybírat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návratka na výlet do Mirákulum
Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………..
Třída…………………………
Pojedu sám
ano
ne
Zúčastní se rodiče
ano
ne
Jméno rodiče ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Datum:

podpis

Středa 24. 10. 2017 - Pionýrské posvícení
Koná se na zahradě Domu dětí od 14:00 do 15:00 hodin. Jsou připraveny různé atrakce a
soutěže. Děti obdrží drobné odměny a cukrovinky. Budou k prodeji i pravé posvícenské
koláče.
Vstup: pro členy Pionýra a děti z 1. tříd je zdarma, ostatní platí vstup 10,-- Kč.
Středa 11. 10. 2017 - první schůzka Švermováčku od 14:00 do 15:00 hodin
Sraz u Domu dětí ve Švermově.
Čtvrtek 12. 10. 2017 sběr odpadových surovin u školy
25. 10. -29. 10. 2017 Podzimní prázdniny na Mrtníku
Příjezd ve středu 25. 10. 2017 od 18 hodin, doprava vlastní
Odjezd v neděli 29.. 10. 2017 do 10 hodin, doprava vlastní
Cena: pro členy Pionýra 500,- Kč ostatní 600,- Kč
Strava zajištěna od čtvrteční snídaně do nedělní snídaně
S sebou prostěradlo, spacák, hygienické potřeby, věci osobní potřeby
Víkend je určen pro maminky s dětmi i samotné děti. Prosím nahlaste se Aleně Šefflové
do 22. 10. 2016, závazně. alenasefflova@seznam.cz telefon 724 735 598
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návratka na podzimování
Jméno a příjmení……………………………………………………………………………
Bydliště…………………………………………………………………………………….
Datum narození…………………………………………………………………………….
Pionýr
ano
ne
Datum…………………………. Podpis rodičů………………………………………….
Nehodící se škrtněte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Švermováček bude na stránkách naší skupiny

www.svermovacek.pionyr.cz

Divadla:
muzikál Ples upírů Goja vstupenky 399,- ( 21 ks) 299,- (24 ks) pá 8. 12. 2017 od
19 hodin zbývá pár vstupenek
muzikál Sestra v akci Karlín vstupenky 450,- ( 37ks) 300,- (8ks) pá 26. 1. 2018 od
19 hodin vyprodáno

