
ÚKLID KLUBOVNY SE SUALOCINEM  

15. - 16. 1. (akce plynule navazuje na Ledovánky)  

  

Jak v Severce bývá zvykem o klubovnu se staráme pravidelným úklidem. Každý měsíc dohlíží 

a spravuje úklid klubovny jedna z družinek. Měsíc leden připadá na naši družinku Sualocin. 

Úklid plynule navazuje na předchozí akci “Ledovánky”.  

Po návratu z Ledovánek se usídlíme v klubovně, kde nás čeká lahodná večeře, oblíbené hry 

a přespání s filmovým večerem. V neděli už vezmeme do rukou 

hadry, houbičky, mop a klubovna se bude jen blýskat.  

 

SRAZ: Úklid plynule navazujeme na akci „Ledovánky. Kdo se

 nemůže zúčastnit předchozí akce, může se k nám přidat v 

sobotu 15 1. v 18 hodin.  

NÁVRAT: v neděli 16. 1. v 15 hodin u klubovny   

CENA: 100 Kč (jídlo a občerstvení)  

S SEBOU: spacák, karimatka, oblečení na ven i dovnitř, 

kartáček a pasta, uzlovačka, šátek, deník a psací potřeby 

   

Na všechny pracanty se těší Elis (737 421 758), Kuba a Honza 
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