
 
  
 

  

1 Ostrava, podzim 2012 

S  R  A  Z    V S 
PRAKTICKÉ INFORMACE 

Podzimní sraz VS v Ostravě (19. – 21. 10.) 

Kdy: 19. - 21. 10. 2012 

• program začíná v pátek v 21h, končí v neděli obědem od 12h 

Kde: ZŠ Bulharská (Ostrava-Poruba, Bulharská 1532/23, GPS: 49°49'30.458''N, 
18°11'23.603'' E) 

• Odkaz na mapy.cz: 
http://www.mapy.cz/#x=18.193038&y=49.825087&z=15&d=addr_90874
60_1&t=s&q=Ostrava-
Poruba%252C%2520Bulharsk%25C3%25A1%25201532%252F23&qp=10.86
9737_48.477053_19.988851_50.977399_6  

Pokud dorazíte vlakem, můžete vystoupit ve stanici Ostrava – Svinov a dojít 
pěšky nebo dojet tramvají (viz mapka), stačit vám bude lístek za 15Kč, který se 
dá koupit na nádraží nebo přes SMS. Kdo dojede až na hlavní nádraží, nastoupí 
do tramvaje číslo 8 směr Vřesinecká a vystoupí taktéž na zastávce Třebovická, 
odkud už dojde podle mapky. Koupí si ale lístek za 24 Kč. 

 

Parkování: možné v areálu školy 

 

S sebou: spacák, karimatku, přezůvky, oblečení na ples ve stylu hippies, 1 věc 
do tomboly za přístav, kroj, doplatek 150 Kč 

 

Prosíme každý přístav o dovezení jedné ceny do tomboly na sobotní ples. 
Minulý rok se to velmi osvědčilo. Děkujeme. 

Vzhledem k časovým možnostem v Dolních Vítkovicích bude odjezd na 
prohlídku už v 12:30. Účastníci této prohlídky tedy budou mít přednost při 
obědě, aby se v klidu najedli a mohli vyrazit. Doprava bude probíhat obdobně 
jako v Plzni vlastními auty podle pokynů ostravských organizátorů. 

 

 



 
 
   

   

2 Ostrava, podzim 2012 

METODICKÝ SEMINÁŘ VODNÍCH SKAUTŮ 

A na co nezapomenout, abychom se na srazu všichni cítili příjemně? 

• Alkohol ve škole a na pozemku školy nekonzumuji. 

• Nekouřím ve škole, ani na pozemku školy. 

• Dodržuji noční klid a neruším spánek ostatních. Pro zábavu je vyhrazena 
jídelna. 

• Ve škole se přezouvám, v jídelně nemusím. 

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

 

Těšíme se na viděnou.       přípravný tým srazů VS 



1

Orientační body

1 - parkoviště Koma 2 - hospůdka

2

3

3 - ZŠ Bulharská všechny linky tramvaje ve směru Poruba vozovna, 
Vřesinská nebo Martinov

vzdálenost 1,7 km, přibližně 
20 min chůze
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