RETRO POTÁPĚNÍ A SETKÁNÍ FANOUŠKÚ HISTORIE POTÁPĚNÍ
(Memoriál Jiřího Trpíka – čtvrtý 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 7. až 9. září 2018.
Průběh setkání:

Pátek 7. 9. 2018 – příjezd prvních účastníků – večerní přátelské posezení
Sobota 8. 9. 2018 – hlavní program – 9,00 až 10,00 hod – příjezd účastníků na hlavní program
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 – potápění s historickou nebo moderní výstrojí. Společnost HDS.
Neorganizuje ani nezabezpečuje potápění s historickou technikou, potápění
si každý účastník zajišťuje v rámci své kvalifikace na vlastní odpovědnost!
Od 13.00 hod – prezentace a potápění s historickými přilbovými skafandry a vybranými historickými
Aqualungy.
Od 17.00 hod – volné posezení spojené s promítáním starých filmů s potápěčskou technikou
a prezentacemi z potápěčské historie.

Večer u příležitosti 10. výročí vzniku HDS CZ posezení při grilování masíčka
a pivečku pro členy HDS CZ a VIP hosty. Kytary a jiné hudební nástroje vítány.
Toto posezení je hrazeno z rozpočtu HDS CZ.
Závěr hlavního programu a sobotní akce.
Odjezd účastníků bez zajištěného noclehu dle vlastního uvážení.

Neděle 11.9.2018 – volný program – potápění s historickou i moderní výstrojí a výzbrojí,
koupání a jiné vodní radovánky.
Možnost návštěvy blízkého muzea autoveteránů ve Strnadicích cca 5 km.

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.
Parkování přímo v uzavřeném areálu základny Potya
Další možnost ubytování – město Sedlčany (cca 6 km od areálu Bořená hora) hotel Florian
hotelflorian.sedlcany@email.cz
http://www.hotel-florian.cz/florian/
tel.: +420 318 822 207
Zájemci o ubytování na lomu v rámci akce si zajistí letos ubytování každý sám přímo
u provozovatele základny Ing. Daniela Ryla tel.: 603 265 976
Aktuální informace o základně a cenách veškerých služeb Potya zjistíte na http://potya.cz/
Členy HDS CZ, kteří plánují svou účast na sobotní grilovačce, žádáme, aby svou účast nahlásili
u Jardy Klepala ( +420 603 543 551), z důvodů logistického zajištění tohoto posezení.

Těšíme se na Vaši účast!

Ing. Oldřich Lukš v.r.
předseda HDS CZ

V Praze, dne 26. května 2018

Jaroslav Klepal v.r.
hospodář HDS CZ
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