
LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ – INFORMACE 
 

Termín:  04. - 08. 02. 2019 (pondělí – pátek)  
Místo:   Praděd (Jeseníky),  ubytování – horská chata Barborka (www.barborka-praded.cz) 
Doprava:   autobusem s přívěsným vozíkem (vyjedeme až na parkoviště na Ovčárně), na chatu přepraví lyže, 

snowboardy a zavazadla rolby, žáci přejdou na chatu pěšky (1,5 km) 
Odjezd: sraz přihlášených žáků před odjezdem je v pondělí 04. 02. 2019 v 7:30 u parku před školou, odjezd 

cca v 8:00 po naložení zavazadel, lyží a snowboardů. 
Návrat:  v pátek 08. 02. 2019 (čas bude upřesněn – cca mezi 17.00 – 18.00)  
Cena:  3.000,-- Kč (v ceně je zahrnuta doprava, ubytování a strava, skipas)  
Strava:   plná penze (začínáme v pondělí večeří, končíme v pátek obědem) 
Instruktoři: Ivana Smolková, Vendula Janoušková, Petr Vrána (+ další instruktor a zdravotník kurzu) 
 
Kontakt na vedoucího kurzu:   Petr Vrána +420 702 050 140 
 

!!! NA KURZ ODJEDOU PŘIHLÁŠENÍ ŽÁCI BEZ MOBILNÍCH TELEFONŮ!!! 
 

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ:  

 Velká sportovní taška nebo kufr (označte jmenovkou), baťůžek do autobusu a na svah na svačinu a pití. 

 Sjezdové lyže s bezpečnostním vázáním a brzdou seřízené na váhu lyžaře a velikost lyžařských bot, lyžařské 
hole (vše v lyžařském vaku nebo pevně svázané), snowboard, lyžařské/snowboardové boty, lyžařské brýle, 
povinnou součástí vybavení lyžařů i snowboardistů je helma!!! Před odjezdem na kurz žáci odevzdají ve škole 
potvrzení o seřízení lyží a vázání/snowboardu (formulář mohou potvrdit rodiče nebo lyžařský servis).  

 Zimní obuv do sněhu, přezůvky na chatu. 

 Lyžařské oblečení - lyžařská kombinéza nebo teplá bunda, lyžařské kalhoty, dvoje rukavice, čepice, šála, 
„kukla“, termoprádlo (raději více vrstev), lyžařské ponožky. 

 Teplé oblečení na turistické vycházky a do chaty, toaletní potřeby, ručník, krém na opalování, jelení lůj, krém 
na obličej, mýdlo, sluneční brýle, pyžamo, spodní prádlo dle uvážení.  

 Termoska na čaj, psací potřeby, společenské hry (karty, apod.) 

 Kapesné dle uvážení rodičů. 

 Léky, které žák pravidelně užívá (s rozpisem jejich užívání) – odevzdá žák před nástupem do autobusu, léky 
proti nevolnosti v dopravních prostředcích, elastické obinadlo. 

 Kartu zdravotní pojišťovny (originál či kopii odevzdá žák při odjezdu). 

 Potvrzení o bezinfekčnosti (odevzdají žáci při odjezdu, datum potvrzení nesmí být starší než 3 dny před 
odjezdem - formulář obdrží žáci v týdnu před odjezdem). 

 Potvrzení o seřízení lyží, snowboardu (odevzdá žák nejpozději při odjezdu). 

 Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na lyžařském výcvikovém kurzu (potvrdí dětský lékař, 
odevzdávají žáci průběžně před odjezdem) – platnost i na letní tábory, po skončení kurzu bude potvrzení 
vráceno žákům. 

Na kurzu pro žáky platí školní řád, vnitřní řád ubytovacího zařízení a řád lyžařského výcvikového kurzu, se kterým 
budou žáci seznámeni při společném poučení o bezpečnosti a chování před odjezdem. Všichni žáci jsou povinni 
respektovat pokyny učitelů a pedagogického dozoru. Po příjezdu na chatu budou žáci seznámeni s pravidly užívání 
ubytovacího zařízení. Veškeré škody, které žák způsobí vlastní vinou např. na ubytovacím zařízení, hradí sám. Vedení 
výcviku neodpovídá za ztrátu cenných předmětů žáků.  

V Troubkách 6. 12. 2018         Petr Vrána, vedoucí kurzu 


