
 

Lyžařský výcvik žáků ZŠ Velký Újezd 

 
Místo:  Penzion U Kampů, Stříbrnice 4, Staré Město 788 32  

Odjezd:  17. února 2018 od ZŠ ve Velkém Újezdě (přesný čas bude upřesněn) 

Návrat:   23. února 2018 (přesný čas bude upřesněn) 

Cena:    3200Kč (budeme vybírat zálohu 1000Kč) - cena zahrnuje pobyt, plnou penzi, dopravu, 

vleky. 

Vybavení:  1. Lyžařské 

                   2. Domácí oblečení na chatu  

                   3. Na spaní 

                   4. Na cestu 

                   5. Hyg. potřeby 

                   6. Osobní léky 

 

Návrh: sportovní lyžařský oděv - teplá bunda, šponovky nebo oteplovačky (pro sjezdové lyžování), 

            šusťáková souprava (pro běžecké lyžování), svetr, mikina, 

            pevné zimní boty, kalhoty na cestu 

            2 čepice, čelenka, šátek na krk, lyžařské rukavice + náhradní rukavice 

            brýle proti slunci + lyžařské (kdo má), doporučujeme lyžařskou helmu 

            přezůvky, oblečení na chatu, tepláky, pyžamo 

            spodní prádlo, 2 košile, 2 trika, 2x spodky, punčocháče nebo termo prádlo, 

            podkolenky a ponožky na lyžování + další ponožky na chatu, plavky 

            toaletní potřeby, ručník, elastický obvaz, leukoplast, 2 zavírací špendlíky, 

            šitíčko, kapky proti rýmě a kašli 

            kousek provazu, 4 kolíčky na prádlo, krém na obličej a rty 

            0,5 l láhev z umělé hmoty, baterka, kousek hadříku 

            drobné hry, knížka, psací potřeby, pastelky, hudební nástroj (kdo chce) 

            fotoaparáty, mobilní telefony a přehrávače pouze na vlastní zodpovědnost 

 

Výzbroj:  lyže s bezpečnostním vázáním a brzdou, hole s talíři a poutky - vše řádně  

             svázané řemínky, obal na lyže, vosky 

             sjezdové boty s přezkami + obal (alespoň velká pevná uzavíratelná taška!) 

             vlastní běžeckou výzbroj (jinak zajistí škola) 

baťůžek na přenos svačinky a pití na pěší turistiku nebo běžkařský výlet 

        

Upozornění:   kdo užívá vlastní léky, vezme je s sebou - nutno sdělit písemně vedoucímu na druhou 

stranu formuláře Prohlášení o bezinfekčnosti, který se odevzdává až v den odjezdu. 

Dále s sebou:  průkazku pojišťovny, peníze - na vlek a občerstvení (postačí 500Kč) 

                       průkazku ČSAD na slevu jízdného (kdo má)  

      

Škola má možnost zajistit půjčení kvalitní sjezdařské výzbroje (lyže, hole, boty) za 400,- Kč/výcvik. 

 

Ve Velkém Újezdu 15. 11. 2017    Vedoucí kurzu Mgr. Jan Ryšavý 


