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Informační suma-sumárum pro jarní sraz VS – Praha 2017 

Za pár dní se všichni sejdeme na jarním srazu v Praze, takže ti přinášíme 

tradiční souhrn informací – čti a pamatuj :-) 

Kdy a kde: 7. – 9. dubna 2017, Intercamp KOTVA, U Ledáren 1557/1; 147 00 

Praha 4 

 Kemp bude přístupný od 18:00, večeře se bude vydávat od 19:00, 

 program začíná v pátek ve 20:00 a končí v neděli ve 12:00, následuje oběd. 

Co s sebou 

 Spacák, karimatka, kroj, oblečení a obuv dle zvolených programů, přezůvky, 

hrníček, náčiní na snídani dle vlastního uvážení (miska, lžíce, nůž…) – na místě 

toho mnoho není. 

 Vzhledem k nižšímu počtu přihlášených zbývají volná místa v tělocvičně i 

v pokojích, takže brát s sebou vlastní stany není nutné. 

 Doplatek 200 Kč, pokud jsi uhradil předem na účet zálohu, jinak 500 Kč. 

Stravování: tři jídla denně od páteční večeře do nedělního oběda  

 Stravování bude probíhat přímo v Intercampu, je zajištěn pitný režim.  

 Snídaně zajišťujeme sami, na obědy a večeře budeme chodit do restaurace. 

 Na místě je kuchyňka, kde bude k dispozici káva a čaje a drobné 

občerstvení v samoobslužném bufetu. 

Předprogram: 

 Stále běží, a to do čtvrtka – nalezneš jej zde. 

Doprava: 

 Pojedeš-li autem, zadej si do navigace adresu U Ledáren 1557/1, 147 00 

Praha 4 a nech se vést. Zaparkuj pak na travnaté ploše podle instrukcí podél 

cesty. 

 Pojedeš-li vlakem, dojeď na Hlavní nádraží a odtud pak vlakem (i tramvají) na 

nádraží Praha-Braník, popř. jen tramvají na zastávku Pobřežní cesta – dále 

postupuj podle mapek: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNQELD5mr_wtWZyvW8nMheIEu8OoRKFSuIL6wf3RBQiYX_8g/viewform
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 Od zastávky Pobřežní cesta i od Nádraží Braník bude cesta značena, kdybys 

ale náhodou zabloudil, volej Koblížkovi na telefonní číslo 605 827 803. 

 Připomínáme možnost použití Tabulky spolujízdy. 

K programu 

Rozpis programu nalezneš zde a také ti přijde spolu s tímto resumé jako pdf soubor, 

detaily k jednotlivým programům najdeš na webu HKVS. Prosíme tě o svědomitou 

účast na programech, které sis zapsal. Zejména to platí u programů externích lektorů.  

Na tomto srazu bude hodně přesunů, o nichž budete přímo na místě informováni – 

důsledně dodržujte časy, aby doprava na program a následně samotný programový 

blok nevázly. Pro ty, kteří se budou přesouvat vícekrát, doporučujeme zvážit nákup 

celodenních pražských jízdenek. 

A nyní pár doplňujících informací: 

 Plavecký výcvik – vezmi si s sebou navíc 150 Kč na vstupné a cestovné a 

200 Kč na vratnou zálohu za skříňku, plavky (ne kraťasy), ručník a plavecké 

brýle. 

 Kanál Trója – vezmi si 100 Kč na cestovné a na poplatek za kanál, oblečení 

na vodu, příp. vlastní pádlo, vestu, helmu a loď. 

 Prohlídka kanálů a štol – vezmi si s sebou 150 Kč na cestovné a vstupné, 

oblečení, které se může ušpinit, boty, které můžou do louží, a baterku, která 

vydrží svítit déle než 3 hodiny 

 Já a první princip – v sobotu večer proběhne program od Skautského institutu 

o hledání prvního principu. Bude interaktivní a kapacita je 25 lidí. Přihlásit se 

bude možné u registrace. Další možností je vyrazit na samostatnou procházku 

do centra Prahy. 

 Cestovatelské okénko – místo programu o plavbách ve Středomoří proběhne 

povídání o plavbách na Mazurských jezerech. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EGYaFjcSQwvCcEAL8QnJgRmp_7o6RwS5uKEvfFYrYbc/edit#gid=2115064839
https://vodni.skauting.cz/upload/Kobl%C3%AD%C5%BEek/Praha-jaro2017-program.pdf
http://vodni.skauting.cz/sraz-vs-usk
http://www.dpp.cz/jizdne-na-uzemi-prahy/


 

 

   

   

4 Praha, jaro 2017 

 

A samozřejmě nadále platí následující:  

 Nekouřím a nepiji alkohol v celém areálu kempu.  

 Dodržuji noční klid (00:00 – 7:00) a neruším spánek ostatních.  

 V budově se přezouvám.  

 Domácí mazlíčky nechám doma.  

 Stále mám na paměti skautský zákon, slib a heslo a řídím se jimi.  

 

Těšíme se na Vás! :-)  

Přípravný tým srazů VS 


