Základní informace
pro delegátky
a delegáty

XVI. valný sněm
Rudolfinum — Praha

K D E A K DY S E S N ĚM KO N Á?

Mimořádný XVI. valný sněm (dále mVSJ) proběhne 18. 6. 2022 v krásné budově pražského
Rudolfina (mapa), Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1. Jednání mVSJ bude probíhat od
8.30 do cca 18 hodin. Registrace delegátek a delegátů probíhá již od 7 hodin ráno.
Dopravu i ubytování necháváme tentokrát pouze na delegátech.
Na Křižovatce v sekci mimořádný Valný sněm 2022 nebo přímo na valnysnem.skaut.cz
najdeš všechny další potřebné informace a materiály k mVSJ 2022:
>
>
>
>
>

Informace pro delegátky a delegáty
Na co nezapomenout v den sněmu
Co bude mVSJ projednávat?
Jak probíhá jednání Valného sněmu?
Živá vysílání k tématům Valného sněmu

D R ESS CO D E
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Je nutné přijít ve společenském oblečení vhodném do prostor Rudolfina, to znamená
skautský kroj (košile, šátek a přiměřené dlouhé kalhoty či sukni), případně jiné vhodné
společenské oblečení (pánové: oblek/košili + kalhoty, dámy: šaty/halenku se sukní). Není
možné přijít v kraťasech ani tričku!
PA R KOVÁ N Í

Pokud pojedete do Prahy autem, zkuste se v rámci města či okresu dohodnout na
spolujízdě.
Doporučujeme zaparkovat mimo centrum a k Rudolfinu se přesunout MHD (stanice
tramvaje i metra A Staroměstská). Přímo v centru je možnost parkování velmi omezená
(zóny), u Rudolfina jsou příp. placené podzemní garáže.
R EG I STR ACE

Do prostor konání sněmu se dostanou pouze delegátky a delegáti, pozvaní hosté a orga‑
nizátoři, kteří projdou registrací u hlavního vchodu.
Registrace bude otevřena od 7 hodin. Prosíme všechny, kteří to nemají na mVSJ daleko,
aby dorazili opravdu brzy a pomohli tak plynulému odbavování příchozích.
Každá delegátka a delegát dostanou u registrace „delegačenku“, která je bude opravňovat
ke vstupu do budovy, bude na ní vyznačeno místo v sále, čas oběda apod. Je třeba ji nosit
neustále u sebe.
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P O CE LO U D O B U S N ĚM U M Á M E K D I S P OZ I CI:

> standardní šatnu, kde si lze odložit bundy a případné další věci
> na infocentru různé papírové (metodické) materiály určené pro vás i vaše jednotky, případně
i možnost dobíjení (NB, MT – je třeba mít vlastní nabíječku)
> možnost prohlédnout si celou historickou budovu Rudolfina
> připojit se k Wi‑Fi Skauti v Rudolfinu – Heslo: jsemDELEGAT18
O D 7:30 D O 19:30 M ŮŽ E TE N AVŠTÍ V IT:
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> výstavu Klubu skautských sběratelů
> prodejní stánek skautské prodejny JUNshop a Tiskového a distribučního centra
> stánek Skautské nadace Jaroslava Foglara

Řád
Valného
sněmu

O B ČE R ST V E N Í

> Skautský institut bude mezi 7.30 a 19.30 provozovat přímo v Rudolfinu kavárnu s výbornou
kávou, čajem a občerstvením.
> V bufetu bude po celou dobu k dispozici voda, šťáva, drobné občerstvení zdarma.
OBĚD

> Menu jste si vybrali předem ve skautISu. Oběd bude probíhat po skupinách v jídelně
Právnické fakulty, náměstí Curieových 901/7, Praha 1 – Staré Město (mapa), která je 5 mi‑
nut chůze po nábřeží Vltavy směrem k Čechovu mostu.
> Dodržujte prosím čas uvedený na „delegačence“.

Návrhy
usnesení pro
Valný sněm

Shrnutí PSD
Idea vlčat
a světlušek

Shrnutí PSD
Kodex jednání
dospělých

Účast na mimořádném Valném sněmu, včetně oběda a pitného režimu je pro
delegát/ky zdarma.
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