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OHEŇ pro rodiče a přátele 
19. - 20. září 2020 

 
Je za námi podivných pár měsíců a nějaké novinky nás určitě ještě čekají. Jednu takovou 
jsme si pro vás připravili i my – akci pro rodiče v přírodě a u táboráku. Přijďte se rozloučit 

s létem a u ohně a písniček zapomenout na starosti. Můžete se těšit na příjemné 
posezení s vedoucími, kamarády a poznáte nové rodiče. Bude se točit pivo a kofola a na 

ohni si můžete opéct špekáček, k dispozici bude i gril. Na louce bude připraveno hřiště se 
sítí a jiné sportovní aktivity, lavičky k ohni a místo na stany. 

Na akci jsou vítané děti a vaši mazlíčci. 
 

Kdy:  19.9.2020 – 20.9.2020 

Kde:  Nad Malou Říčkou (za špatného počasí na skupině, nebo se akce odvolá) 
https://mapy.cz/s/kezojaseju 

Cena:  Za pivo a kofolu ze sudu se bude platit na místě 

Sraz:  V průběhu celé soboty (od 13 hodin) 

Návrat:  Nejdříve v neděli na oběd 

Přihlašování: Na tomto odkazu se prosím hlaste. 

S sebou:  Špekáčky a maso na oheň, krýgl na pití, kytaru, stan a věci na spaní, 

teplejší oblečení do přírody, židličku, pokud by chtěl někdo zajistit stan, i 

to je možné. 

 

Kontakt:  Hana Peštuková – hana.pestukova@gmail.com – 604961370 

Na místo je možné dojet na kole či pěšky po turistických značkách. Autem můžete přijet poblíž místu a 
zaparkovat bezpečně mimo cestu. Od sobotního rána budeme připravovat hřiště a sekat louku, příjezd 
tak můžete plánovat kolem poledne. Dřevo na oheň nachystáme v průběhu odpoledne. Konec akce 
můžete naplánovat na neděli, kdy uklidíme a jak se každému bude chtít, odjedeme domů. Na akci můžete 
vzít děti a pejsky, a to na vlastní zodpovědnost, kromě sportovních aktivit zde nebude zajištěn žádný 
program. V případě špatného počasí bude akce přesunuta na skupinu (nebo zrušena, záleží na situaci 
Covid 19). 

 

Tuto akci podpořili Městská část Brno-Líšeň, Magistrát města Brna a Pionýr, z.s. 

 

https://mapy.cz/s/kezojaseju
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmmoTfDzOUv9JO5nziwWonchpcmvdeR4O4-Is1XbHyfKw9ZA/viewform

