Ahóóój skoronický táborníku,
během podzimní pirátské plavby jsme dopluly do Koněpruských jeskyní … tentokrát se opět chystáme vyplout,
a to jihozápadním směrem od Prahy. Projdeme se venku, zazpíváme s kytarou, uvidíme skanzen a užijeme si
spoustu legrace. To vše

v sobotu 7. května 2022.
Sraz si dáme v 7:55 na Smíchovském nádraží opět před pokladnami . Přijď v čas! Poplujeme vlakem do
Skanzenu Solvayovy lomy, kde se projedeme vláčkem úzkorozchodné železnice v povrchové části lomu,
prohlídneme si muzeum a štolu s průvodcem. Dále si zahrajeme super táborové hry, procvičíme některé
pirátské dovednosti a prozkoumáme kus našeho českého světa . Čestná vstupenka na květnovou pirátskou
plavbu pro tvého kamaráda/kamarádku je opět připravena jen pro Tebe. Co na to říkáš? Vezmi s sebou
kamaráda / kamarádku a pojeď. Přidáš se k nám?
Pokud ANO, napiš zprávu e-mailem Míše Krupové nejpozději do 24. dubna 2022.
Moc se na Tebe, těšíme.
Vedoucí ze Skoronic
Informace pro rodiče piráta:





Vedoucí výpravy a dohled nad účastníky: kapitán Tomáš Bican, první důstojník Míša Krupová,
Eliška Šlampová (zdravotník) a další piráti ze Skoronic (Janča, Iva, Háňa, Denča, Matěj, Majda, Nicol,
Lůca)
Pirátský tým: zvaní jsou všichni táborníci i jejich kamarádi

Trasa plavby:
-



pojedeme vlakem ze Smíchovského nádraží směrem do Srbska
ze Srbska budeme mírně stoupat po zelené turistické trase kolem jeskyně Na Chlumu
přes vyhlídku a dalšími přírodními cestami a cestičkami až ke skalnímu masivu Solvayovy lomy
nebudou chybět ani občerstvovací zastávky
po prohlídce vyrazíme zpátky k vlaku do Srbska, ale jako správní turisté nepůjdeme stejnou
trasou
uvidíme Svatý Jan pod Skalou, Hostim a další krásné obce v okolí Berouna
svou turistickou část, dlouhou cca 12km, zakončíme opět na nádraží Srbsko, odkud nás zpět
do Prahy odveze znovu vlak.

Finanční náklady naší plavby: na celou plavbu bude Pirátovi stačit 300 korun českých, z čehož
zaplatí pár peněz za vlak tam i zpět, projížďku vláčkem na úzkorozchodné kolejnici, prohlídku muzea a
štoly s průvodcem. S sebou se bude hodit průkaz studenta/ průkaz dítěte 6-15, abychom mohli
případně prokázat věk.



Časový harmonogram plavby:
- Den konání: sobota 07.05.2022
- Sraz: v 7:55 na Smíchovském nádraží v hale před pokladnami (vlak odjíždí v 8:28)
-

Příjezd a rozchod: cca v 18:30 hod dle dostupnosti vlaku pro zpáteční jízdu.
Doufáme, že na Smíchovské nádraží přijedeme v 18:34 nebo 19:04. Dáme vědět buď napřímo
nebo přes děti sms zprávou. Současně informaci o přesném čase příjezdu vložíme na FB
stránky Tábor Skoronice.



Nezbytné vybavení:
kvalitní obuv a batoh, pláštěnka, sportovní oblečení (přibal si do batohu něco teplého na sebe, ačkoli
bude na povrchu jistě teplé počasí, v podzemí bude kolem 7°C !!!), svačinu a pití na celý den +
vyplněné a rodičem podepsané potvrzení (viz níže).



Výlet budeme organizovat dle aktuálně platných opatření Ministerstva
zdravotnictví – Aktuální požadavky zašleme přihlášeným účastníkům týden před konáním.



Máš-li zájem zúčastnit se naší plavby, neváhej a kontaktuj – nejpozději do
24.4.2022: (nahlašte nám, prosím, také neúčast)
-

Míšu: 775 969 556 tabor.skoronice@seznam.cz
Na shledání se těší tým táborových vedoucích ze Skoronic 2021

U srazu, prosím, odevzdej tento formulář vyplněný a rodiči podepsaný. Bez něj Tě bohužel
nemůžeme vzít na plavbu s sebou. Děkujeme

POTVRZENÍ
Mé dítě…………………………………………….

může*)

nemůže*)

jít samo domů z místa rozchodu Praha Smíchovské nádraží
z výletu pořádaného Táborovým sdružením KOALA dne 07.05.2022
Dne:

Podpis rodiče:

Aktuální telefon na rodiče v době konání výletu:
*) nehodící

se škrtněte

