
 

 

JOGRSOVI HARCOVNÍCI 

REKONVALČÍK 2014 
* Název pochází z moderního harcovnického jazyka, označuje radostné zapojení uzdravených ogdenů 

(harcovnické označení maroda) zpět do harcovnického života, symbolicky ztvárněné svižným tancem. 

 

Na základě návrhů a postřehů z řad vedoucích, dětí i rodičů jsme se rozhodli pro 

zdrápance uspořádat mimořádné srpnové harcovničení, akci nazvanou Rekonvalčík*. 

Jedná se o třídenní program, svou pestrostí a zaměřením připomínající naše táborové 

podmínky, svou ideou pak nadšeným Harcovníkům nabízející další letní setkání 

s kamarády a další přísun zážitků a společné zábavy. 

 

Termín: Pátek 22. 8. - Neděle 24. 8. 2014 

Oficiální začátek: Pátek 22. 8. v 10:00 hodin (zahajovací nástup) 

Oficiální konec: Neděle 24. 8. v 17:00 hodin (závěrečný nástup) 

Na akci jsou zajisté vítáni i všichni účastníci, kteří se plánují zúčastnit pouze částečně. 

 

Místo konání: Karlovotýnská 378, obec Nučice, 252 16, okres Praha-západ 

Mapa: http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.2664112&y=50.0420878&z=11&source=addr&id=11305651 

GPS souřadnice: 50.0232622N, 14.2283847E 

 

Doprava: Společná organizovaná z Prahy nebo vlastní do místa konání: 

Odjezd s vedoucími: Sraz v pátek 22. 8. v 9:10 na vlakovém nádraží Praha-Smíchov 

Návrat s vedoucími: Příjezd v neděli 24. 8. v 18:30 na stejné místo 

Vlastní (autem): Viz mapa výše (doporučen sjezd z D5 na 5. km a průjezd Rudnou) 

Vlastní (autobusem): Linky 308, 310 a 311 od stanice metra B Zličín na zastávku 

Pod vinicí v Nučicích (cca 20 min.), doporučené spoje odjíždí v 8:18, 8:45 a 9:45 

Vlastní (vlakem): Ze stanice Praha-Smíchov, doporučené spoje v 8:01, 8:31 a 9:31 

V případě zájmu a včasného ohlášení samostatného příjezdu zdrápance bude zařízen 

organizovaný přesun od zastávky autobusu či vlaku na základnu. 

 

Základna: Panství harcovnické rodiny Jirákových včetně prostorné zahrady 

Ubytování: Ve vlastních spacácích na zahradě s možností střechy nad hlavou 

Strava: Zajištěno klasické stravování 5x denně, začíná se dopolední svačinou v pátek, 

posledním chodem je odpolední svačina v neděli před odjezdem domů 

 

Program: Turnaje v minigolfu a frisbee-golfu, promítání letního biografu, etapovky, 

táborák s buřtem a písní, vzájemné divadelně-kulturní obohacení, výlet za 

komentovanou prohlídkou důlních šachet, lov bobříků, filmařské okénko a další hry 

a programy, které si nepostíhané neseme po kapsách z letošního tábora... 



 

 

S sebou: 

Harcovnickou čepici 

Spacák a karimatku 

Malý batoh na krátký výlet 

Oblečení na 3 dny do horka i chladu (včetně plavek) 

Pevnou obuv i sandály 

Ručník a potřeby osobní hygieny 

Ešus se lžící a hrnek 

Neutracené Yeníky z tábora 

Kartičku zdravotní pojišťovny a užívané léky (dle uvážení možno odevzdat zdravotnici) 

Pokud budete chtít, můžete poslat něco malého na zub domácím králíkům, kteří se 

dárcům odmění svým vytříbeným stylem konzumace, jenž pobaví nejednoho krmitele... 

 

Ztráty a nálezy: Na akci budou k dispozici zapomenuté věci z tábora: 

 

Cena: Zdarma 

 

Přihlašování: Prosíme o nahlášení účasti (i neúčasti) do pondělí 18. 8. 2014 e-mailem 

na harcovnici@seznam.cz nebo telefonicky (i SMS) na Harcofoun 775 051 311. Na 

stejných kontaktních místech též rádi zodpovíme všechny případné dotazy. 

 

Těší nás velký zájem, se kterým v předběžném průzkumu na náš Rekonvalčík zdrápanci 

i rodiče reagovali, a věříme, že se také v hojném počtu na nučické základně sejdeme a 

znovu otevřeme onu hlavní letní Harcovnickou kapitolu, na kterou budeme všichni 

dlouho poté a rádi vzpomínat. Přejeme všem krásné léto a brzy: Na kůň! 

 

Jogrsovi Harcovníci 

Takyrál Márty 


