Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina
Švermováček
www.svermovacek.pionyr.cz

Švermováček listopad – prosinec 2017
Členské příspěvky pro rok 2018 činí 250 Kč
Z této částky odvádíme na Krajskou radu ... 110 Kč
na Českou radu ... 120 Kč
na naší pionýrské skupině nám zůstane ... 20 Kč
Všichni členové platí stejnou částku, příspěvky vybírají:
Líba Bendová, Máňa Protivová, Ála Šefflová, Vašek Švenkrt, Dáša Fridrichová

Termín pro zaplacení je: 1. listopadu

2017 – 10. ledna 2018

Pokud chcete platit příspěvky převodem z účtu, prosím udělejte to až
po 1. lednu 2018, v hotovosti můžete kdykoliv.
Noví členové, kteří budou platit členské příspěvky poprvé, musí vyplnit též Registrační list
člena (jsou v něm ošetřeny osobní údaje podle zákona O osobních údajích). Dostanete ho
od výše uvedených vedoucích nebo si ho stáhnete z internetových stránek.
Zaplacení příspěvku Vám vyznačíme do pionýrského průkazu, pokud ho odevzdáte. Kdo
průkaz nemá a chce ho vystavit, musí odevzdat společně s příspěvky (nebo kdykoliv později)
fotografii rozměrů 3,5 x 4 cm. Průkaz mu potom vystavíme
Oddíly: Oddíl Švermováček, středa od 14:00 hodin do 15:00 hodin
Divadla:

1. Goja Ples upírů 8. 12. 2017 100,- autobus vstupenky vyprodané
2. Karlín Sestra v akci 26. 1. 2018 19hodin100,- autobus, vstupenky

vyprodané
alenasefflova@seznam.cz telefon 724735598

Akce v listopadu
Čtvrtek 16. listopadu 2017 Lampiónový průvod od 17:00 h do cca 18:00 h
Trasa Velvarská ulice, Havlíčkovo náměstí, Opltova ulice - družina a zpět ZŠ Hnidousy.
Všichni s sebou lampion. Malé děti pouze s rodiči – pozor lampiony často hoří!!!
Účast nutno nahlásit Ále.
Středa 22.11. - 1. čajovna od 15 do 15:30 hodin
Odpoledne plné povídání a deskových her. Vše bude doprovázeno dobrým čajíčkem. Všichni
jsou srdečně zváni. Pojďte již sychravé večery strávit v příjemném teplíčku. Vítěz her bude
odměněn.

Akce v prosinci
Středa 29. 11. Zdobení perníčků
Na schůzce od 14:00 hodin budeme zdobit perníčky, které potom budeme rozdávat přátelům.
Konec schůzky bude v 15:00 hodin.
Pátek 1.prosince 2017
Mikuláš přichází nadělovat
Koná se v tělocvičně ZŠ Hnidousy od 17:00 do 18:00 hodin. Vezměte s sebou přezutí!!!
Bude opět drobné občerstvení, vezměte s sebou nějaké drobné penízky.
Vstup: členové Pionýra
…
zdarma
ostatní děti
…
50,-- Kč
Všechny děti dostanou od Mikuláše balíček.
Sobota 9. prosince 2017
Advent na Křivoklátě - rodinný výlet
Odjezd v 9:00 h z náměstí ve Švermově.
Cena autobusu:
pionýři dospělí 80,-- Kč
děti 40,-- Kč
ostatní dospělí 100,-- Kč
děti 50,-- Kč
Návrat cca 14:00 h. Hlaste se Aleně Šefflová, tel. 724 735 598,
e-mail alenasefflova@seznam.cz. Nahlásit je třeba do 30. 11. 2017, abychom věděli, zda
obsadíme autobus.
A prosím zaplatit při přihlášení autobus. Často se stává, že někteří přihlášení se odhlásí 1 den
předem a to již nelze sehnat náhradníka a pak se autobus prodraží. Samozřejmě, když
onemocníte, tak vám peníze vrátím. Děkuji za pochopení.
Středa 6. prosince 2017 Roznášení novoročenek a perníčků
Sraz je v 14:00 hodin u Domu dětí ve Švermově, teple se oblékněte. Ukončení této schůzky
bude v 15:30 hodin.
Středa 13. prosince 2017 Závěrečná schůzka v tomto roce
Schůzka se bude konat od 14 hodin do 16 hodin. Vezměte něco dobrého pro zvířátka do lesa
(mrkev, jablko, tvrdé pečivo). Potom si uděláme čajíček a sníme vánoční cukroví. Zahrajeme
si hry.
bylo zapáleno v Betlémě a putovalo přes celou Evropu až k nám. S sebou si nezapomeňte
přinést lucernu nebo petrolejku, aby vám plamínek cestou domů nezhasl.

Hezké prožití svátků vánočních,
dětem bohatou nadílku,
dospělým spokojenost a vánoční pohodu
a všem šťastný a pohodový rok 2018
přejí vedoucí a instruktoři pionýrské skupiny

