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

Švermováček

září – říjen 2021

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 i v této nelehké době COVIDU-19. Nejenom za perfektní program,
ale i za práce na zlepšení základny. Například zlepšení funkce bojlerů, výměna některých
baterií, vymalování záchodů a pekla, zrenovování stolů v kuchyni, osvětlení v plechové
boudě, instalování nové trampolíny, nový přístřešek před budovou a spousta drobných oprav,
které se k mému uchu nedostaly, nebo jsem zapomněla. Letos byl velký tlak na úklid, který
dělali vedoucí, mylo se nádobí, které nemohly mýt děti, dezinfekce povrchů 3x denně.
Doufám, že jsem na podstatné věci nezapomněla.
Pionýrské oddíly a volnočasové kluby
oddíl Švermováček v pátek od 14 do 15 hodin, sraz u Domu dětí ve Švermově,
vedoucí: Alena Šefflová
Pátek 8. 10. 2021 - první schůzka Švermováčku od 14:00 do 15:00 hodin, možnost
zrušení kvůli Covidu-19, sledujte webové stránky
Sraz u Domu dětí ve Švermově. Většina schůzek bude probíhat venku. Děti musí mít
k dispozici svoje roušky.

Akce září – říjen
Švermováček bude na stránkách naší skupiny www.svermovacek.pionyr.cz
Sobota 18. 9. 2021 – výlet ZOO Chomutov
Výlet je určen pro rodiny s dětmi, nebo samotné děti. Nutno se nahlásit Alena Šefflová,
e-mail alenasefflova@seznam.cz do 12. 9. 2021. Výlet se uskuteční, pokud bude 40 zájemců.
Cena pionýři: 200,- Kč, ostatní 300,- Kč. Odjezd z Havlíčkova náměstí v 9:00 hodin, příjezd
cca 17 hodin.

Návratka na ZOO Chomutov
Jméno a příjmení……………………………………………………………………………
Počet dětí, členů Pionýra ……………….
Počet dětí, ostatních ……………………
Počet dospělých, členů Pionýra: ………..
Počet dospělých, ostatních …………….
Platba:
Datum…………………………. Podpis rodičů………………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úterý 28. 9. 2021 – výlet Mirákulum
Výlet je určen pro rodiny s dětmi, ale i samotné děti. Nutno nahlásit Alena Šefflová, e-mail
alenasefflova@seznam.cz do 12. 9. 2021. Výlet se uskuteční, pokud bude 40 zájemců. Musím
objednat vstupné a autobus. Cena pionýři 320,- Kč, ostatní 350,- Kč. Cena zahrnuje vstup a
autobus. Odjezd z Havlíčkova náměstí v 9:00 hodin, příjezd cca 18 hodin.
Návratka Mirákulum
Jméno a příjmení……………………………………………………………………………
Počet dětí, členů Pionýra ……………….
Počet dětí, ostatních ……………………
Počet dospělých, členů Pionýra: ………..
Počet dospělých, ostatních …………….
Platba:
Datum…………………………. Podpis rodičů………………………………………….

29. 9. 2021 - Pionýrské posvícení, pokud to situace dovolí
8. 10. 2021 vzpomínkový pobyt na Mrtníku pro vedoucí a jejich rodiny na uctění
památky již zesnulých vedoucích. Na pátek pozvu i zástupce z Hvozdec. Na 18 hod.
26. 10. -31. 10. 2021 Podzimní prázdniny na Mrtníku
Příjezd v úterý 27. 9. 2020 od 18 hodin, doprava vlastní
Odjezd v neděli 1. 11. do 10 hodin, doprava vlastní
Cena: pro členy Pionýra 700,- Kč, ostatní 800,- Kč
Strava zajištěna od středy snídaně do neděle snídaně
S sebou prostěradlo, spacák, hygienické potřeby, věci osobní potřeby
Víkend je určen pro samotné děti. Prosím nahlaste se Aleně Šefflové
do 22. 10. 2020, závazně, e-mail: 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

