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

Švermováček

září – říjen 2019

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: nakoupení a zprovoznění pískové filtrace k bazénu, postavení nových stanů,
odstranění sponek na podsadách, každoroční oprava toalet, výměna bojlerů( již v únoru,) ,
úprava předzahrádky starání se o květinové výzdoby a spousta drobných oprav, které se
k mému uchu nedostaly nebo jsem zapomněla. 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
Středa 25. 9. 2019 - 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 2. 10. 2019 - první schůzka Švermováčku od 14:00 do 15:00 hodin
Sraz u Domu dětí ve Švermově.

25. 10. -29. 10. 2019 Podzimní prázdniny na Mrtníku
Příjezd ve pátek 25. 10. 2019 od 18 hodin, doprava vlastní
Odjezd v úterý 29. 10. 2018 v 17 hodin, doprava vlastní
Cena: pro členy Pionýra 600,- Kč ostatní 700,- Kč
Strava zajištěna od soboty snídaně do úterý odpolední svačina
S sebou prostěradlo, spacák, hygienické potřeby, věci osobní potřeby

Víkend je určen pro samotné děti. Prosím nahlaste se Aleně Šefflové
do 22. 10. 2019, 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 Krysař v Kalichu 6. 10. odjezd z Havlíčkova náměstí v 16:30

