
 

„APRÍLOVÝ ZAMILEC 2008“ 
  
 

Letos se už potřetí jako správní obyvatelé Řečkovic zapojíme 
do pomoci místnímu životnímu prostředí.  

Dohoda zní, že jednou za dva roky uklízíme spolu s PTO Moravský Kras - a na 
střídačku každý druhý rok uklízíme nějakou vybranou lokalitu Řečkovic. Po 
prostorách bývalé Cihelny v roce 2004 a úklidu Zamilovaného hájku v roce 2006 
opět svoláváme všechny věrné Severáky, aby nám přišli pomoci... 

 
DESET DŮVODŮ, PROČ JÍT POMOCT NA AKCI 

APRÍLOVÝ ZAMILEC: 
  1)  V Zamilcu pořádáme naše akce, bylo by dobré se mu odměnit. 
  2)  Pomůžeme přírodě po zimě a po působení nepořádných lidí. 
  3)  Ukážeme, že umíme i přiložit ruku k dílu a ne jen si hrát. 
  4)  Půjdeme dobrým příkladem ostatním kolemjdoucím lidem. 
  5)  Třeba si někdo uvědomí, že házet odpadky do přírody se nemá. 
  6)  Přispějeme k šíření dobrého jména Pionýra, Severky, Mustangů 
  7)  Rozhýbeme těla po zimě a provětráme se na první jarní akci. 
  8)  Potkáme se s přáteli ze Severky a Fan Clubu. 
  9)  Na závěr čeká pracující lid velká pochvala náčelníka :-) 
10)  A k tomu občerstvení: „BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE“ :-) 
 
Pracovní pomůcky a odvoz nepořádku zajistí ÚMČ, my (doufáme) zajistíme 

spoustu ochotných pracovníků ! Zváni jsou všichni Severáci, FanClubáci, 
kamarádi, rodičové, sousedé…  

Předem děkujeme všem ochotným pomocníkům !!! 
Ještě nevíme přesnou lokalitu - pokud byste měli nějaký tip, kde je potřeba 

uklidit, ozvěte se. Zatím máme představu, že uklidíme různé přístupové cesty do 
Zamilca. Proto Hanča hledá pomocníky - spolupracovníky, kteří zajistí vedení 
některé z pracovních skupinek po jedné z vytipovaných tras. 

 
Kdy ? NEDĚLE 6. dubna 2008 - změna proti Kalendáři !!!  

Dejte prosím nějak vědět, kdo přijde, díky !!! 
Kde ? Řečkovice, Zamilovaný hájek 
Sraz : v 9:00 na parkovišti u bývalé Delvity, dnes Time Out 
Návrat : podle naší pracovitosti, snad kolem poledne. 
S sebou :  
 

pracovní oblečení+boty+rukavice, vícero igelitek,  
svačinu, pití, pláštěnku, pracovitost, foťák :-) 
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