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Organizační pokyny 
 

Pro zajištění úspěšného průběhu celé akce a zejména jednání je nezbytné 

dodržet několik zásad a vyzkoušených obyčejů. 

 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Akce proběhne v ZŠ a MŠ Jilemnického 1152, Mladá Boleslav. 

DOPRAVA, PARKOVÁNÍ: 

- autobusem, vlakem na nádraží Mladá Boleslav – Město (obě nádraží vlakové 

i autobusové jsou hned vedle sebe) 

Z nádraží vyjdete na hlavní ulici – Třída Václava Klementa, po 100 metrech se 

dáte na světelné křižovatce vlevo, asi 300 metrů kolem budovy Auto Škoda 

na další světelnou křižovatku. Dále pokračujete doleva, po cca 500 metrech je 

rovinka ukončena „esíčkem“ na jehož konci uvidíte areál hřišť. Zabočíte do ulice 

před nimi a po 150 metrech jste před hlavním vchodem do budovy. 

- automobilem (společným autobusem) – jde o příjezd do MB od Jičína, respektive 

Prahy. Pozor na jednosměrky! 

Problém s parkováním bezprostředně u školy: upozorňujeme, že parkovací 

možnosti v blízkém okolí školy jsou velmi omezené. Autobusy na silnici u školy 

nezaparkují, mohou pouze nechat vystoupit cestující. 

UBYTOVÁNÍ: 

ZŠ a MŠ Jilemnického je typická základní škola – ubytování bude ve školních 

třídách (tak jak jej znáte například z Kamínek), nezbytné je proto vzít s sebou 

spacáky a karimatky. 

Nabízí se ovšem i možnost objednání lůžka v nedalekém internátu (třílůžkový 

pokoj, 200kč/osoba/noc), a to za předpokladu úhrady nákladů na místě. Budeš-li 

chtít zajistit ubytování v nedalekém internátu, je nutné tuto skutečnost nahlásit 

(počet nocí i s upřesněním zda už z pátku na sobotu či ze soboty na neděli) 

obratem, nejpozději do 23. 10. 2015, na irena@pionyr.cz a nechat si zprávu 

potvrdit. 

PRAVIDLA JEDNÁNÍ 

Stanovuje dokument „Řád pro přípravu a jednání VZP“, část II. – Jednací řád. 

Připomenutí zaslouží ustanovení Jednacího řádu č. 1.3., které předepisuje 

povinnost ověřit totožnost při prezenci dle občanského průkazu – tak prosíme 

nezapomenout ho doma. 

Obsahová komise určila část jednání do sekcí – z toho plyne, že každý delegát se 

zúčastní jednání v plénu i v sekcích. Ty jsou organizovány ve dvou kolech a v obou 

si delegát/ka vybírá z nabídky a do každé sekce se zapisuje - návod  pro přihlášení 

zde: 
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Využij Přihlašovnu, najdeš ji na webové adrese prihlasovna.pionyr.cz. 

- Nejsi-li v Přihlašovně registrován/a, musíš tak učinit: 

· Klikni na tlačítko registrovat a vyplň požadované údaje – jméno, příjmení, 

email, město, PS a KOP. 

· Následně se přihlas na akci „KČP“ a poté si vyber dvě sekce. 

- Jsi-li v Přihlašovně registrován/a, přihlas se na akci „KČP“ a vyber si dvě sekce. 

Delegáti, kteří byli zvoleni dodatečně jako náhradníci, navíc předloží potvrzení 

o dodatečné volbě delegáta potvrzené statutárním orgánem PS (viz ustanovení 

Jednacího řádu 1.4.). Jejich zapojení do sekcí se bude předpokládat dle 

původního zápisu. 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 

Vstup do školy je po přezutí  do společné jednací místnosti (tělocvična) je 

možný vstup v obuvi s „měkkou“ a světlou podrážkou (jde o nepoškození 

a nezašpinění povrchu). Přezůvky proto nezapomeň a zvol, prosíme, vhodné. 

Škola se zamyká ve 23.00 hodin, v pátek bude doba uzpůsobena dojezdu delegátů, 

ale po 23.00 hodin bude otevírána pouze předem dohodnutým delegacím. Víte-li 

o příjezdu později než ve 23.00 hodin, dejte vědět na adresu: irena@pionyr.cz. 

Svatomartinské víno už má být 13. 11. vypito, a tak není důvod se zásobit jiným – 

láhve s alkoholem zkrátka ponechte doma. Jde o akci nekuřáckou (jsme ve škole, 

kuřárna bude vymezena venku) a bez alkoholu. 

NÁMĚTY, INFORMACE 

- S určitým sortimentem bude k dispozici i E-moška (Pionýrský jarmark). 

- K využití bude i „informační fórum“ (vývěsky), kde bude možnost prezentovat 

případnou nabídku vaší pionýrské skupiny. 

- Na páteční večer jsou připraveny doplňkové programy (v menším rozsahu), 

v sobotu jich bude dostatek pro všechny zájemce… Chceš-li být 100% 

připraven/a, přivez si s sebou: 

· GPS turistickou navigaci (pro odlovení kešek) či 

· tavnou pistoli pro snazší zapojení do rukodělné dílny. 

- Vzhledem ke skutečnosti, že delegát za pionýrskou skupinu (jede-li vás více, 

tak pouze jeden) bude během víkendu přebírat dokument „Osvědčení 

o existenci PS“, proto je na místě doporučení: Přibal si rovněž pevné desky 

(formátu A4) kvůli bezpečnému převozu dokumentu, který obdržíš. 

- Materiály-podklady k jednání jsou zaslány dle termínu pro přípravu jednání 

a jistě si je vezmi s sebou. Jsou k dispozici také na webu Konference o činnosti 

Pionýra, části „Jednání KČP“. 
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