Když jsme rekonstruovali novou velkou klubovnu v letech 2006-07, tímto dopisem jsme si řekli
rodičům a známým o pomoc... Věřte nebo nevěřte, většinu věcí se povedlo sehnat...

SMĚS NÁPADŮ, JAK BYSTE NÁM MOHLI POMOCI
Toto vše uvítáme pouze pokud vám to někde přebývá, leží ladem, nebo pokud je možno zajistit to
přes nějakou firmu sponzorsky, v žádném případě nic nekupujte z rodinného rozpočtu, to si šetřete na
výpravy a tábor !
Vše pouze po předchozí dohodě, zejména nábytek - neotevíráme vetešnictví :-)
Děkujeme tímto všem, kteří nám už něčím přispěli - je toho každý rok hodně, takže DĚKUJEME !!!
Vybavení kluboven a skladů:
stoly
máme, jedině něco speciálního
židle
lavice, sedačky
ke zdi, na chodbu, do šatny...
lavička před klubovnu
skříně
nutno uvést rozměr, typ, abychom to nějak sladili
skříňky, poličky
totéž
zářivky
zatím to vyšlo a máme je, ale kdyby…
žárovky, úsporné žárovky
úsporné jsou lepší :-)
zrcadla :-)
záclony, závěsy
pouze výběr, ale závěsy budou potřeba určitě
garnýže a tyčky na závěsy ???
pěkné ubrusy na stoly
na akce, např. čajovna, V3K
rohožka / rohož / škrabák před klubovnu
bezpečnostní folie na okna
koberce
máme zdroj, ale co kdyby
oddělovací lišty PVC/koberec/zeď
drobnosti jako zásuvky, vypínače, …
bezdrátový zvonek od brány, zvonek od dveří
lampičky do čajovny, konvičky, malé hrníčky :-)
polštáře a opěrky do čajovny
vybavení kuchyně
nádobí ???
jen něco, máme asi dost
na akce kelímky, tácky, ubrousky
větší lednička ?
předběžně přislíbena
barový pult, stoličky :-)
regály a police do skladů
různé boxy a přepravky na věci
věšáky - šatna, sklady
kovové háčky do skladu
ramínka na kostýmy v kostymérně :-)
kvalitní řezačka, děrovačka, sešívačka
starší, leč funkční počítače nebo i jednotl. díly, pouze po konzultaci
Materiál
barvy na malování zdí
barvy na natření futer a dveří
štětce a štětky
sádrokarton na podhledy
výměna topení ?
atd…, ještě uvidíme

Potřeby denní spotřeby:
jar, čisticí prostředky
hadry, utěrky
mop
smetáky, smetáček, lopatka
toaletní papír, kuch. utěrky
lepidla, lepicí pásky (Roháček má velkou spotřebu, měl by sehnat sponzora :-) )
papíry měkké, tvrdé, barevné, čmárací, velké, balicí, ...
folie do laminovačky
propisky, tužky, fixy, ...
už jste donesli plno, děkujeme, ale je to spotřební zboží :-)
CD, DVD, filmy
staré ponožky na hadrové koule
pet vršky - na hry
sportovní potřeby - míče, florbal. hokejky :-)
tenisáky
staré dětské dřevěné kostky na střelbu ze vzduchovky :-)
ceny pro děti i dospělé do soutěží
atd...
Na tábor
provazy a tenčí lana
igelity
igelitové pytle
jutové pytle
přepravky (maso, zelenina)
konve na vodu - mlékárenské, plus gumové vršky k nim :-)
benzín do elektrocentrály
náplň PB bomby
kompoty, okurky, marmelády
hřebíky
náklaďák na tábor, dovoz různých věcí
Práce
úklid po vymalování
natření dveří a futer - kvalita !!!
instalatérské práce - přeložka umyvadel, oprava WC, ...
elektro práce - oprava elektro, drobné přeložky (předjednáno)
drobné opravy - kliky, oprava linky, ...
drobné práce - pověšení a přivrtání kdečeho
položení koberců
dovoz nábytku odevšad :-)
ušití kapsářů na různé věci
oprava elektro na přívěs. vozíku, natření vozíku
Sponzoři, dárci, mecenáši, tajní příznivci
příspěvky je možno poskytovat oficiálně i tiše, na smlouvu či potvrzení
na nájem, na služby, na autobus, na jídlo, na ceny, ...
možnost odečítat si ze základu daně, vysvětlíme (Dědek)
za poděkování, za protislužbu, za... (reklamu dělat nemůžeme)
můžeme zorganizovat nějakou akci pro děti, pro zaměstnance, ...
sháníme rovněž tipy na zájemce o uspořádání podobných akcí pro firmy
TOHLE VŠECHNO rozhodně akutně nepotřebujeme. Jen něco… Trošičku :-) Ale co kdyby náhodou
to někdo z vás mohl sehnat, že ? Za zeptání nic nedáme, berte to jako inspiraci…
DĚKUJEME !!!

A takto si říkáme o pomoc před každým táborem - níže uvedený text je součástí propozic:

Jak nám můžete pomoci ?
Po zkušenostech z dřívějších let se i letos držíme hesla „my, naši známí a
známí našich známých dokážeme všechno!“ Díky Vaší pomoci se nám daří
zařídit ledacos z toho, o čem bychom si jinak mohli leda nechat zdát. Mnozí
z Vás už nám pomohli v řadě věcí, za což Vám ještě jednou za celou Severku
děkujeme.
Oprašujeme tedy opět náš tradiční seznam a předkládáme Vám možnosti,
s čím vším nám a našemu oddílovému snažení můžete pomoci, máte-li
možnost a chuť. Za jakoukoli Vaši pomoc i snahu a podporu předem
děkujeme.
Letošní speciality:
• rekvizity, doplňky oděvů, pomůcky, cokoli, co se hodí do tématiky
Starořeckých bájí a pověstí. Pokud Vás napadne něco dalšího, co by se
mohlo k motivaci hodit, kontaktujte prosím přímo Pavlina
Tradiční možnosti pomoci:
• auto na stavěčku a bouračku - náklaďák. Termín pátek 23.6. a neděle 30.7.
• potraviny: některé maminky už tradičně nabízí kompoty, marmelády,
okurky, jablka, brambory apod. Jen pokud máte vydatný zdroj a nebudete to
postrádat! Je zbytečné, abyste kvůli nám ubírali z rodinných zásob. Dále se
můžeme domluvit na odkoupení za výhodnější cenu. Prosíme vše označit
cedulkami, občas je problém bez ochutnání poznat marmeládu od kečupu a
sirup od jaru.
• textil: staré hadry a utěrky do kuchyně; pytlovinu, prostěradla a jiné velké
kusy látky na plenty a závěsy, starý vyřazený koberec či kus linolea - to vše
můžete poslat po dětech v předstihu.
• vybavení lékárny na tábor - kdyby se našel nějaký další pomocník
• papírnictví: vždy užijeme zásoby papíru tvrdého, barevného měkkého
i tvrdého, barevného xeroxového atd… Toaletní papír. Lepidla, propisky,
fixy, sem s nimi ☺
• staré tenisáky (nehrál někdo další v dětství tenis ?)
• proplacení účtu na kancel. potřeby, bar.xerox a pod. z „firemního“.
• stará lana a silnější provazy
• ušití různých pytlů a pytlíků na věci
• nakládání na náklaďák (v pátek 23.6. 15 h.) a z náklaďáku (neděle 30.7.)
• tip na sponzora ? (dárce cen pro děti, potraviny, benzín, nafta…)
• během léta - vyprání a vyžehlení kostýmů
A mnohé další už je v jednání a nebo spoléháme na stálé pomocníky…
Děkujeme !

