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ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO  

ROKU S PIONÝREM 
17. – 18. června 2022 

 

Blíží se konec školního roku a sním i letní měsíce volna. Než se ale vydáme na 

prázdniny, máme v plánu se rozloučit, předat ocenění a vyhodnotit STUPNĚ 

PIONÝRA. 

KDE? Louka Norbetka u Vysočan - Houska 

Sraz: U kulturního domu v Jedovnicích v pátek 17. 6. v 15:10 (při větším počtu 

pojedeme sjednaným autobusem od KD/ při menším počtu se přesuneme na zastávku 

a pojedeme spojem, který odjíždí v 15:32). 

Jelikož vyhodnocení celého školního roku je velmi důležité, máš možnost se ho 

zúčastnit i když nechceš na akci přespat. 

a) Zúčastním se pouze pátečního vyhlášení, platím 100 Kč a rodiče mě vyzvednou 

v pátek 17. 6. 2022 v 20:00 na Norbetce u Vysočan (auto zaparkují u čističky 

v Housku a odtam půjdou lesní cestou na louku cca 500 metrů – mapka a 

souřadnice budou na webu www.pionyr.jedovnice.cz + cesta značená od 

autobusové zastávky v Housku). 

Obleču si pohodlné oblečení podle počasí a pevné boty. S sebou do batohu si 

zabalím svačinu, pití, zavírací nožík, KPZ, pláštěnku. 

 

b) Zúčastním se přespání do soboty (čti dál) 

  

 

 

 

 

PŘESPÁNÍ V PŘÍRODĚ 

Asi největší výzva dnešní doby – nechat doma telefon a vypadnout přes noc 

do přírody. Pojeď s námi strávit noc v přírodě bez elektřiny a zažij ji všemi smysly. 

Louka Norbetka: Na louce je malá chata, suché WC. Louka je obklopena čistým 

potokem, kde můžeme provádět základní hygienu. Nedaleko louky je studánka, ze 

které bude zajištěna pitná voda. Elektriku ani signál (hodně mizerný) zde však 

nenajdeš. Tato louka bývá během letních prázdnin obývána skauty a během roku 

trampy. 

Cena přespání: 200,-  

http://www.pionyr.jedovnice.cz/
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ZÁKAZ TELEONŮ A 

VEŠKERÉ ELEKTRONIKY 

Návrat: V sobotu 18. 6. kolem 16:00 (autobus přijede 15:07 do Vilémovic a 

odtud půjdeme pěšky) 
 

S sebou: Spacák, karimatka, oblečení do přírody, oblečení na spaní, ešus, příbor, 

hrnek, utěrka!, toaletní papír, zavírací nožík, baterka, hygienické potřeby, 

pláštěnka, KPZ a další věci, co uznáš za vhodné. Všechny věci si zabal do krosny a 

poneseš si je s sebou na zádech cca 1 km na louku, kde budeme pobývat. 

STANY: Dopředu si najdi kamarády, se kterými budeš stan sdílet. Pokud nemáš vlastní 

stan, je možnost zapůjčení stanů z klubovny (stany pro 3-5 osob).  

Označené stany noste na oddílové schůzky nejpozději do čtvrtku 16. 6. (schůzka 

Skokanů od 16:00 - 17:30). Stany dovezeme na místo autem. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROSÍM, PŘIHLAŠTE DĚTI POMOCÍ SMS na tel. čísle 731 387 661 (Peťa) – do SMS uveďte: 

- jméno dítěte 

- oddíl který navštěvuje 

- jestli se zúčastní pátku nebo přespání do neděle 

- S kým bude spát ve stanu 
 

Přihlášky na víkendovku odevzdejte  zároveň s penězi na oddílových schůzkách nebo u 

autobusu.  
 

PŘIHLAŠOVÁNÍ  JE MOŽNÉ DO PONDĚLÍ 6. 6. 2022 (z důvodu rezervace autobusu), děkuji. 

 

TOHLE JE OFICIÁLNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU, NA KTERÉM BUDOU VŠECHNY ODDÍLY 

SPOLEČNĚ. V následujícím týdnu budou mít jednotlivé oddíly svoje zakončení na poslední 

schůzce, na které se i vyhodnotí celoroční hry. 

Pondělí 20. 6. – Závěrečná schůzka Rosničky 

Čtvrtek 23. 6. – Závěrečná schůzka Skokani 

Pátek 24. 6. – Závěrečná schůzka Kuňky 

 

V případě dotazů se neváhejte ozvat na zmíněné tel. číslo nebo na email: 

pionyr.jedovnice@seznam.cz. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PŘIHLÁŠKA 

Přihlašuji svého syna/svoji dceru ……………………………………………………………………………. 

na akci „Zakončení školního roku s Pionýrem“  

a) Zúčastní se pouze zakončení – pátečního večera (100,-) 

Dítě vyzvedne: ……………………………………………………………………………………. 

b) Zúčastní se přespání do soboty (200,-) 

 

Zdravotní potíže, alergie, léky dítěte: ……………………………………………………………………. 

Kontakt na zákonného zástupce: …………………………………………………… 

.…………………………………………. 

Podpis zákonného zástupce 


