==

Pokyny k cestě na tábor

==

Po loňské skvělé zkušenosti jsme si i v letošním roce pro děti i nás naplánovali zážitkovou jízdu na
tábor přímým spojem Praha-Vršovice > Mikulášovice-Střed provozovaný historickým rychlíkem
dopravce KŽC. Jsme si jistí, že tato 4 hodinová cesta s možností volného pohybu po celém vagónu
mezi koženkovými kupé nám dá spoustu příležitostí se seznámit a skamarádit ještě než poprvé
vkročíme do naší táborové základny.
Cesta vlakem je oproti autobusu ve všem lepší, kromě organizačního zajištění. Proto vás prosíme o
důkladné nastudování následujících pokynů, aby odjezd proběhl hladce.
Sraz proběhne v sobotu 2.7.2022 v 7:45 na nádraží Praha-Vršovice. Celý postup bude
následující:
1) Předání zavazadel
Po příjezdu na místo prosím vyhledejte dodávku, která bude zajišťovat přepravu zavazadel
do tábora. Správná dodávka se pozná tak, že se u ní bude pohybovat osoba v Harovnické
čepici. Dodávka se bude nacházet před nádražní budovou, severně od nádraží, blíže k centru.
https://mapy.cz/s/lejabepeco

Dovezete-li zavazadla autem až přímo k dodávce, po předání zavazadel prosím vyhledejte
volné parkovací místo v přilehlých ulicích, ať nebráníte příjezdu dalším vozidlům. Parkování
v celém okolí (na modrých i fialových zónách) je o víkendu zdarma.
2) Předání dětí a dokumentů
Po předání zavazadel u dodávky se prosím přesuňte s dětmi na přilehlé prostranství před
nádražní budovou. Při nepřízni počasí se operativně přesuneme do staniční budovy nebo do
nově zrekonstruovaného prostorného podchodu.
Zde vyhledejte Takyrála Jendu (hlavní vedoucí Jan Dimitrov) a Markytána Vítka (zdravotník
Vít Kašpar), kteří si od vás vyberou potřebnou dokumentaci (viz. Info o táboře). Po převzetí
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dokumentace hoši nasměřují vaše děti k jejich Setníkovi a Kadetům (oddílový vedoucí a
praktikanti), kteří si děti převezmou do péče. Své Setníky a Kadety, jež mají za úkol vystříhat
své zdrápance všech nástrah a útrap, budou děti s důvěrou následovat při nástupu do vlaku,
cestě na tábor i celém táboře. Až přijde čas, přesuneme se společně již pod naší taktovkou
na nástupiště.
3) Odjezd vlaku
Vlak odjíždí v 8:44. Mávání vítáno!

Jak se na nádraží dostat?
• Vlastním vozidlem,
• MHD – tramvají, autobusem nebo vlakem do zastávky Nádraží Vršovice.

Co s sebou?
Cesta historickým vlakem a naše úvodní seznamování bude trvat asi 4 hodiny, přičemž na ně
naváže asi 3 km dlouhý pochod do tábora přes louky a lesy. Proto prosím zajistěte, aby děti
s sebou ve vlaku měly:
• Jídlo a pití na cestu vlakem, cestu do tábora a svačinu na táboře (první jídlo je večeře),
• vhodnou turistickou obuv na 3 km dlouhý pochod na tábor (dobré tenisky nebo
prošlápnuté pohorky),
• pláštěnku pro případ deštivého počasí,
• karty a jiné společenské hry vhodné do vlaku (kupé),
• spoustu dobré nálady a nadšení na skvělých 14 dní!
Naopak nepotřebují:
• Mobil, tablet, powerbanku, sluchátka, tamagoči, GameBoy nebo kalkulačku.

==

Informace k cestě z tábora

==

Cesta z tábora proběhne zájezdovým autobusem jako v minulých letech.
Příjezd z tábora plánujeme na sobotu 16.7.2022 asi kolem 16:00 (plus minus půl hodiny podle
času odjezdu) na autobusové nádraží Praha-Letňany. Aktuální očekávaný čas příjezdu budeme
průběžně aktualizovat na našem JH Facebooku.
Parkování bylo historicky možné přímo v obratišti autobusů, přestože za značkou zákazu vjezdu je
jen pro otrlé nátury na vlastní nebezpečí. V blízkosti je rozsáhlý P+R parkovací dům, kde je riziko
minimální. Lze také využít MHD - linku metra C a stanici Letňany.

V případě dotazů kontaktujte dopravního špílmachra Dimiho:
martin.dimitrov@seznam.cz
737 820 137

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se po roce na setkání!
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