
Milí přátelé Severky, Mustangů a celého Pionýra Řečkovice...
Rok se sešel  s rokem a nově získané prostory naší  klubovny se už konečně podobají 
vysněným představám...

Rádi bychom společně s vámi slavnostně přestřihli pásku a symbolicky otevřeli naši novou 
klubovnu. Všechno vám předvedli a tak trochu se pochlubili. Všem pomocníkům pořádně 
poděkovali a hlavně to spolu parádně oslavili. Chcete-li být u toho, zveme vás na 

OTEVÍRÁNÍ 
KLUBOVNY

ve čtvrtek 13.září
na známé adrese Horácké náměstí 12, Brno - Řečkovice

Akce je otevřená pro členy i nečleny, přátele, příbuzné, známé i veřejnost.
v 17 hodin OTEVÍRÁME BRÁNU. Společné setkání, výstava fotografií, hry 

pro děti a občerstvení pro všechny. Nábor členů do obou oddílů.
v 18 hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ. Přivítání hostů, poděkování, 

přestřižení pásky a otevření klubovny...
od 18 hodin HODINA OTEVŘENÝCH (a vysazených) DVEŘÍ. Pojďte s námi 

nakouknout do všech místností - i tam, kam se běžně nepodíváte!
od 19 hodin A JE TO ! Pohodové setkání pro vedoucí a pozvané hosty

A protože víme, že mnozí z vás by ještě chtěli 
přispět svou troškou do mlýna, 
máme tu speciální dárkovou akci

DARUJTE POLŠTÁŘEK 
DO KLUBOVNY !

Pravidla dárkové akce: 
§ 1) Jednotlivec, rodina nebo skupina lidí se dobrovolně rozhodne věnovat polštářek pro 

klubovnu. S péčí a láskou ho osobně vybere, sežene, koupí nebo vyrobí a daruje 
klubovně PS Pionýr Řečkovice a jejím uživatelům. Polštářek bude navždy (nebo aspoň 
dlouho :-) ) připomínat všem, že nás máte rádi :-)

§ 2) Polštářek bude umístěn přednostně v Čajovně, v Dětském koutku, popřípadě v jiné 
části klubovny.

§ 3) Rozměry a tvary polštářku jsou libovolné,  barvu by bylo lépe sladit  -  konzultujte 
s Hančou (Čajovna je laděná do dřevěno-červena, Dětský koutek je modro-oranžový)

§ 4) Z polštářku může, ale i nemusí být patrné, kdo je jeho dárcem. Je možno ho označit 
výrazně nebo například jen malou visačkou. Vše záleží na dárci.

§ 5) Dárek je možno předat přímo na Otevírání klubovny, příp. předem či kdykoli později.


