RETRO POTÁPĚNÍ A SETKÁNÍ FANOUŠKÚ HISTORIE POTÁPĚNÍ
(Memoriál Jiřího Trpíka – sedmý ročník)
Společnost pro historii potápění ČR (HDS CZ) pořádá setkání členů HDS CZ a příznivců
historie potápění na potápěčské základně DIVEPARK v lomu Leštinka – Leštinka u Skutče
ve dnech 17. až 19. září 2021.

Průběh setkání:

Pátek 17. 9. 2021 – příjezd prvních účastníků – večerní přátelské posezení
Sobota 18. 9. 2021 – hlavní program – 9,00 až 10,00 hod – příjezd účastníků na hlavní program
Od 10,30 hod – zahájení Retro Diving 2021,
prezentace ukázek sbírkových potápěčských předmětů 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 CZ neorganizuje ani nezabezpečuje potápění s historickou
technikou, potápění si každý účastník zajišťuje v rámci své kvalifikace na vlastní
odpovědnost.
– prezentace a potápění s historickými přilbovými skafandry a vybranými historickými
aqualungy,

S ohledem na epidemii Covid 19 veškeré aktivity proběhnou jen na volném prostranství u lomu.
Přednášky a prezentace mohou být zařazeny do programu dle aktuální epidemiologické situace
a rozhodnutí organizátorů.
Od 19,00 hod – večerní posezení při grilování a pivečku (pro členy HDS CZ a vybrané VIP
zdarma).
Kytary a jiné hudební nástroje vítány.
Závěr hlavního programu a sobotní akce.
Odjezd účastníků bez zajištěného noclehu dle vlastního uvážení.
Neděle 19.9.2021 – volný program – potápění s historickou i moderní výstrojí a výzbrojí,
koupání a jiné vodní radovánky.
Změna programu vyhrazena.
Ubytování je možné v areálu v několika variantách.
Objekt Štípárna: Pouze pro 2 noci.10 míst v třílůžkových a dvoulůžkových pokojích, spací
pytel, polštářek je nutné mít vlastní. Cena 350,- Kč/osoba/noc. Rezervace do naplnění kapacity
dle pořadí přihlášek.
Objekt Kovárna: Možno 1 nebo 2 noci. 24 míst v tří a čtyřlůžkových pokojích včetně povlečení.
Cena 400,- kč/osoba/noc.
Karavan, stan 100,- Kč/noc za místo, 150,- Kč/noc za osobu.
Parkování: přímo v uzavřeném areálu základny 80,- Kč/deb nebo pro ubytované 100,- Kč celý
pobyt.
Stravování: možnost polopenze za 220,- Kč/den nebo plné penze za 350,- Kč/den. Jednotlivá jídla
130,- Kč
Potápění: neomezeně 200,- Kč/den, plnení 10,- Kč/litr.
GPS 49.8406739N, 15.9734322E
Zájemci o ubytování na lomu v rámci akce se nahlásí organizátorovi (Milan Nachtigal)
nejpozději do 14. 8. 2021, ten zajistí ubytování hromadně.
Aktuální informace o základně a cenách veškerých služeb Divepark zjistíte na:
www.divepark.cz
Členy HDS CZ, kteří plánují svou účast na sobotní grilovačce, žádáme, aby svou účast
nahlásili u Milana Nachtigala (+420 725 537 174) milannachtigal@seznam.cz nejpozději
do 14. srpna 2021 z důvodů logistického zajištění tohoto posezení.
Těšíme se na Vaši účast!
Ing. Jan Jiroušek v.r.
předseda HDS CZ

V Praze, dne 5. července 2021

Milan Nachtigal v.r.
hospodář HDS CZ, organizátor

