
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozvánka 
 

 NADACE ŠKOLA HROU si Vás dovoluje pozvat 
na již padesáté čtvrté setkání klubu přátel NŠH,  

konané ve středu dne 25. 11. 2009 v 18:00 hodin. 
 

Přátelské setkání se tradičně uskuteční v nákupním městečku CENTRA BABYLON – v zasedací místnosti 
NŠH –  obchůdek č. 59 v Západní ulici (Dětský klub BABYLONEK) – bude jako vždy viditelně označeno. 

 
Program: 
1) REVA, obecně prospěšná společnost, Vrbova 796/4, 460 01 Liberec 1, 482710003, p. Eva Štanclová, 

736541862, p. Dana Kalibová, 736541856, www.reva-lbc.org, reva-lbc@volny.cz.  REVA = rodinná, 
profesionální, nezdravotnická asistence, ale to už nám určitě podrobněji objasní její zástupkyně. 

 
2) Hry IV. zimní olympiády d ětí a mládeže České republiky 2010 – jedná se o největší sportovní soutěže 

pro žáky základních škol u nás – s touto velkou sportovní událostí nás přijdou seznámit zástupci 
EYOWF 2011, European Youth Olympic Winter Festival 2011, o. p. s., Masarykova 457/4, 460 01 
Librec, 777771080, www.eyowf2011.cz, p. Vladimír Zemánek a jeho kolegyně, se kterými se 
seznámíme až na místě. 

 
3)    Různé 
       a) Akce ze strany přítomných 
       b) Akce NŠH v CB i jinde – p. Ing. Vajnerová 
 
Jste srdečně zváni, Vy i všichni Vaši známí podobného zájmu. Doufáme, že Vás výše uvedený zajímavý 
program, týkající se nejmladší i nejstarší generace, naláká k opětovnému vzájemnému setkání a že se 
sejdeme v dostatečném počtu nad  šálkem kávy či čaje v naší klubovně (dle předchozí prosby očekáváme 
„e-mailové potvrzení účasti“ – samozřejmě pouze v případě Vašeho zájmu o tento program, Vaše účast 
jako vždy velmi potěší, ale zásadně není MUSEM – za které předem velmi děkujeme). Na příchozí čeká 
malé překvapení, jedná se o poslední klubové setkání v tomto roce, v prosinci se s ohledem na hektickou 
předvánoční dobu neuvidíme.  V každém případě se těšíme na přátelskou atmosféru našich společných 
setkání.   
 
S přátelskými pozdravy 

Ing. Lidie Vajnerová 
                předsedkyně správní rady 

 
 
 
Liberec 5. 11. 2009/JF 
 
P.S. Kdyby chtěl náhodou přijít i pan Turek a napadlo by ho přitom něco poetického kolem Vánoc (tradice, zvyky v Podještědí 
apod.), určitě by to bylo milým zpestřením – mohl by tak při své akčnosti a dokonalém využití zásob ČJ  alespoň v krátkosti navodit 
pohodový vstup do tohoto období, které v reálu bude pro většinu z nás spíše velmi pracovní (to není „vydírání“, to je jen momentální 
nápad, který nemusí mít zakončení...).  
 


