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Info: Ruda Zeus 777 063 604 a Šárka Zeusová 724 593 320 

Peníze a přihlášku odevzdejte na schůzce nejpozději do 20. 1. 2023! 
 

 

Co nás čeká?  

Tradiční akce Ledová Praha se rozšířila i do jiných měst naší vlasti a tak se letos poprvé podíváme někam 
jinam a to do Českých Budějovic. Město leží na soutoku Vltavy a Malše a nabízí plno historických památek. 
Prohlédneme si čtvercové náměstí s historickou radnicí, vodárenskou věž, jihočeské muzeum, muzeum 
koněspřežky. Když se vše povede, tak se projedeme po Malši ve vyhřívané lodi, navštívíme letiště nebo třeba 
ZOO Ohrada.  

Ubytovaní a zázemí najdeme v Pionýrské klubovně ve městě, spát budeme na zemi na karimatce a ve 
vlastním spacáku. Stravovat se budeme společně od páteční večeře. Kapacita je omezená na 20 míst. 

 
 

Co s sebou?  

- na cestu kroj nebo dravecké tričko + reflexní pásek 

- jídlo a pití na páteční oběd, láhev na pití, batůžek na výlety  

- teplé a slušné oblečení do města (dle počasí čepice a rukavice) 

- oblečení na noc, spacák!!!, karimatka!!!!, přezůvky, hrneček 

- neprůhledný šátek na hry, psací potřeby, blok, baterka 

- ručník, hygienické potřeby (mýdlo, kartáček a pasta, toaletní papír) 

- průkaz zdravotní pojišťovny (kopie), případně léky (předat vedoucímu), kapesné 

******************************************************************************************************************************* 
 

PŘ I H L Á ŠK A –  L ED OV É Č E SK É  B U D ĚJ OVI C E  
 

Jméno a příjmení: …………………………………............................................PS/Oddíl:……………………………. 

Datum narození: ………………………………… 

Adresa bydliště: ……………………………………………………………..…………….…PSČ:………….……..…….. 

Kontakt na rodiče (telefon a email): ………………………………..…………….…….………………………………… 

Zdravotní obtíže a léky: …………………………………………………………………….…………….……..………… 

V souladu se zákonem č. 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby údaje uvedené na této 
přihlášce byly použity pro potřeby sdružení Pionýr ve všech organizačních stupních.  
 
……………………………………              …………………………………… 

podpis účastníka       podpis rodičů 

Termín:       pátek 3. 2.  – neděle 5. 2. 2023 
 

Cena:         600,- Kč (vlak, MHD, vstupné, ubytování,  
                   strava, pojištění) Akce je určena pro členy         
        a je dotována z rozpočtu PS Dravci. 
              
Sraz:           9:00 hod Ústí nad Labem hlavní nádraží 

Návrat:        16:37 hod Ústí nad Labem hlavní nádraží 
 

Stravování:  společné od páteční večeře 
 

Ubytování:   v domě Pionýrů v Českých Budějovicích 
  
Info: Rudolf Zeus 777 063 604 a Šárka Zeusová 724 593 320 

mailto:rudolfzeus@seznam.cz

