RETRO POTÁPĚNÍ A SETKÁNÍ FANOUŠKÚ HISTORIE POTÁPĚNÍ
(Memoriál Jiřího Trpíka – třetí ročník )
Společnost pro historii potápění ČR (HDS CZ) pořádá setkání členů a příznivců HDS na
potápěčské základně POTYA v lomu Bořená hora - Štětkovice u Sedlčan ve dnech 1. až 3. září
2017.
Průběh setkání:
Pátek 1.9.2017
Odpoledne po 17 hod – příjezd účastníků setkání, ubytování
Večer – přátelské posezení, volná zábava, případně promítání krátkých filmů
Sobota 2. 9. 2017 – hlavní program – 9,00 až 10,00 hod – příjezd účastníků
Od 10,00 hod – prezentace ukázek sbírkových potápěčských předmětů sbírek členů HDS CZ,
potápěčská burza – výměna, prodej, koupě potápěčské techniky, knih, časopisů a
jiných materiálů z oblasti potápění,
Od 11,00 hod – neomezené potápění s historickou nebo moderní technikou po celý den,
Od 13,00 hod – předvedení historického skafandru Draeger s možností vlastního ponoru s touto
technikou . Cena ponoru 1000,- Kč.
Přátelé z HDS Poland předvedou repliku otevřené přilby, kterou používal prof.
Wojtusiak ve 30. letech minulého století k biologickému průzkumu dna Baltického a
Jaderského moře, eventuelně funkční repliku Klingertova skafandru nebo jinou
zajímavou techniku
.
Od 18,00 hod – volné posezení spojené s promítáním starých filmů s potápěčskou technikou a
prezentacemi z potápěčské historie, závěr akce. Možnost odjezdu dle vlastního
uvážení

Neděle 3.9.2017 - dopoledne – potápění s historickou nebo moderní potápěčskou technikou,
odjezdy domů dle vlastního programu.
.
Ubytování je možné v areálu v 10 třílůžkových a 2 pětilůžkových chatách, postele povlečené
prostěradlem – spací pytel , polštářek je nutné mít vlastní
nebo ve vlastním stanu nebo karavanu.
Závazné objednávky ubytování na lomu u hospodáře HDS Jarda Klepala nejpozději do konce
července 2017.
Další možnost ubytování pensiony – Sedlčany a okolí ( cca 6 km od areálu Bořená hora )
Parkování přímo v uzavřeném areálu. Pejskové do areálu nesmí.
Aktuální informace o základně a cenách služeb Potya si zjistíte před návštěvou na www.
potya.cz
Orientační ceny za služby poskytované základnou POTYA:
Třílůžková chata 750,- Kč / noc
Pětilůžková chata 1250,- / noc
Stan 100,- Kč / osoba a noc
Denní vstupné 180,- neubytovaní potápěči / den
Denní vstupné 150,- ubytovaní potápěči / den
Denní vstupné 80,- nepotápěči / den; platí i ubytovaní
Děti do 6 let zdarma
Denní vstupné ubytovaných osob se neplatí při příjezdu po 17 hod. a při odjezdu do 10 h dop.
Vzduch plnění 7,- Kč/1 ltr. hosté ubytovaní v chatách ; 10,- Kč/ 1 ltr. neubytovaní hosté
Na základně je půjčovna kompletního potápěčského vybavení

Těšíme se na Vaši účast!
Ing. Oldřich Lukš v.r.
předseda HDS CZ

V Praze, dne 1.6.2017

Jaroslav Klepal v.r.
hospodář HDS CZ

