
1. – 5. května 2019
 Slezská Harta 



organizační pokyny 

zákazy a opatření 
Je zakázáno konzumovat alkohol v místě koná-
ní akce, tzv. tábořiště. 

Je zakázáno rozdělávat oheň a kouřit v místě 
konání akce, tzv. tábořiště. 

Je zakázáno vstupovat na staveniště. 

Doporučení 
Doporučujeme nenechávat ve stanech cenné 
věci, případně si stan uzamknout zámečkem. 

Nenechávejte své věci bez dozoru. Prostor je 
nadále přístupný turistům. 

zdravotnická pomoc 
V případě potřeby vyhledej místo s lékarnič-
kou či pověřeného zdravotníka s tímto ozna-
čením: 

šátek na krku
Abychom věděli, že se v prostoru tábořiště po-
hybují pouze skauti, doporučujeme, aby všich-
ni účastníci měli po celou dobu na krku skaut-
ský šátek. 

REGISTRACE
Po příjezdu a zaparkování auta se zastavte na 
registraci, kde obdržíte stravenky. Na registraci 
najdete Kokose i Oldu.
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příjezd 
Do obce Leskovec nad Mora-
vicí, kde je vybírán parkovací 
poplatek. Pokud budete mít 
„parkovací kartu“ poplatek 
neplatíte a pokračujete dále 
směrem k vodě a posléze  
u kostela odbočíte do kopce 
dle šipek. 

složení lodí a parko-
vání 
Je možné složit buď na tá-
bořisti nebo na obecním 
skluzu. V případě složení na 
tábošti je nutné neprodleně 
s autem z místa odjet a za-
parkovat na „P auta“ a vozík 
na „P vozíky“. 
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WC a sprchy 
Budou přístupné dle infor-
mací a rozpisu na místě. 
Hřiště budou využívat další. 
Prosíme, šetřete vodou ve 
sprchách.  

Večeře - restaurace  
u kormidla 
Večeře budou probíhat dle 
rozpisu stravování skupin 
jak je napsáno na straven-
kách. Prosíme, buďte slušní 
a ohleduplní k personálu. 
Během večeří není možné si 
objednávat pití a alkohol. 

vaření 
Je umožněno v prostoru hři-
ště.
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zákaz vstupu 
na staveniště

registracepitná voda

vodní plocha Slezské Harty – dbej bezpečnosti – proplouváš vodní cestou s provozem

směr večeře pro pěší

v prostoru konání akce je zakázáno rozdělávání ohně

výdej snídaní a obědů do bedýnek 

je zakázáno vstupovat do prostoru staveniště
 WC a pitná voda
Zanechávejte WC v čistotě.  
S pitnou vodou šetřete. 

vaření 
Je umožněno v prostoru hřiště.

stravování  
Bedýnky je nutné donést  (mít 
vlastní) s označením oddílu do 
stravovacího stanu večer do 18 
hod. Výdej bedýnek dle har-
monogramu. Polední polévka 
bude vydána také zde do mi-
sek. S sebou si vezměte hrníčky 
a lžíce.



Program

denní program – rozjížďky
Dle harmonogramu rozjížděk, které budou zveřej-
něny na vybraných místech. 

Doprovodný program 
Pro účastníky je připravena doprovodná hra po ce-
lou dobu akce. Motivujte děti k účasti. 

Pro dospělé a mládež bude ukázka laminování po-
mocí vákua – čas operativně! 

výlety  
Připraveny jsou také výlety do okolí dle aktuálního 
počasí. 

pohybové hry  a bojovka 
Hry se budou odehrávat v době, kdy nezávo-
dí vlčata a žabičky. Sraz ke hrám bude označen  
a vyhlášen. Garantem je Chosé a Mamba. 

večerní program 
Na večery budou připravené následující aktivity: 

ČTVRTEK – Laminování lodi „Mrtvá teta“ 
PÁTEK – Odra od pramene do moře 
SOBOTA – Richard Konkolski, přednáška světově 
známého českého mořeplavce, který několikrát 
obeplul svět jako sólo jachtař. Kulturní dům Lesko-
vec nad Moravicí od 19 hod. 
Články o panu Konkolském: 
https://plus.rozhlas.
cz/konkolski-kdyz-mi-
-komunisti-zakazali-
-more-musel-jsem-
-emigrovat-prvni-ja-
chtu-nike-7756413



harmonogram 
Středa 1. května 2019  Příjezd účastníků – tréninkový den
celý den              – Příjezd účastníků
18:30 – 19:30 – Večeře (čas dle stravenek)
20:00  –  Nástup
21:00   –  Porada vedoucích výprav + Servis tým – rozdělení úkolů

Čtvrtek 2. května 2019 Skautská regata – rozjížďky
7:00 – 7:30 –  Snídaně, vyfasování oběda, příjezd zbylých účastníků
7:30 – 8:45 –  Registrace posádek pro ,,Pohár přístavů“ a registrace 
  – ustrojení plavidel, sběr přihlášek na jednotlivé závody
9:00 – 9:30 – Nástup + Zveřejnění rozpisu Skautské Regaty
9:40 – 9:50 – Nástup po kategoriích a jednotlivých posádkách – výklad trati
10:00 – 18:00 – Rozjížďky o mistra české republiky ve všech kategoriích
během dne  – hry a soutěže pro vlčata, žabičky, skauty a skautky, výlety po okolí dle větru 
18:30 – 19:30 – Večeře (čas dle stravenek)
20:00  –  Nástup v krojích 
21:00  – Večerní program  – dospělí  – prezentace – Laminování lodi „Mrtvá teta“ 
     – děti – deskovky / uzlařská škola a regata 

nástup v krojích

Laminování lodi „Mrtvá teta“ 
výroba deklu na pramice 
P550, aby byla po cvaknutí 
opětovně otočitelná a schop-
na další plavby

Uzlařská škola a regata
knihy věnoval sponzor 
ifp-publishing 



harmonogram 

Neděle 5. května 2019 Závod o Modrou stuhu HKVS, Štít kontruktérů a Modrou stužku
7:00 –  7:30 – Vydávání snídaně a oběda
9:00 –  9:45 –  Nástup po kategoriích a jednotlivých posádkách
10:00 – 13:00 – Závod o Modrou stuhu
14:00 – 15:00 – Nástup v krojích a vyhlášení výsledků závodů Skare a Modré stuhy

Sobota 4. května 2019  Skautská regata – rozjížďky
7:00 – 7:30 – Vydávání snídaně a oběda
8:00 – 8:30 – Nástup + Zveřejnění rozpisu Skautské Regaty
8:40 – 8:50 – Nástup po kategoriích a jednotlivých posádkách – výklad trati
9:00 – 18:00 – Rozjížďky o mistra české republiky ve všech kategoriích
během dne  – hry a soutěže pro vlčata, žabičky, skauty a skautky, výlety po okolí dle větru 
18:00 – 19:00 – Večeře (čas dle stravenek)
19:00 – 22:00  – Večerní program – všichni účastníci – přednáška – Světový mořeplavec 
Richard Konkolski (v kulturním domě) 

Pátek 3. května 2019  Skautská regata – rozjížďky
7:00 – 7:30  – Vydávání snídaně a oběda
8:00 – 8:30 – Nástup + Zveřejnění rozpisu Skautské Regaty
8:40 – 8:50 – Nástup po kategoriích a jednotlivých posádkách – výklad trati
9:00 – 18:00  – Rozjížďky o mistra české republiky ve všech kategoriích
během dne  – hry a soutěže pro vlčata, žabičky, skauty a skautky, výlety po okolí dle větru 
18:30 – 19:30 – Večeře (čas dle stravenek)
20:00                  –  Nástup v krojích 
20:30 – 22:00 – Večerní program  – dospělí – prezentace – Odra od pramene do moře
     – děti – výroba placek a lodiček 



PODPORUJÍ NÁS

ceny pro závod-
níky věnovali: 

z

akci podporují: 

akce proběhne za 
podpory obce


