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LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ ( Branná 17. – 23.února 2019) 

 

HORY 2019 

 místo:  středisko Relax centrum Kolštejn – Turistický hotel Branná  (www.relaxkolstejn.cz) 

 termín:   

 strava 3x denně + svačinka + pitný režim 

 pobyt začíná večeří 17. 2. 2019 - neděle a končí snídaní 23. 2. 2019 - sobota 
 

Sraz v neděli 17. února 2019   v 9:45 před školou 
Návrat: Sobota 23. února  odjezd v 9:45 z Branné, příjezd do Březolup kolem 13:00 h 

 

 výuka lyžování   www.skibranna.cz 
 

Ve středisku Ski areál Proskil Branná (Jeseníky)  630 - 750 metrů nad mořem ( asi 500m od hotelu) 

Cena celodenní permanentky je 200,-Kč  - hradí žáci (max. 1000,- za týden - jen nejlepší lyžaři) 

Počet vleků: 3 (dvousedačková lanovka, dva vleky – poma, 1 x dětské lano) 

Celková délka tratí: 2180 metrů, náročnost sjezdovek: červené a modré, umělé zasněžování 

 

Seřízení lyží: 

Proběhne ve škole ve čtvrtek 14. února 2019.  Cena  30,-Kč za seřízení + půjčení přilby 50,-Kč/ týden. 

 

Platba: 

Bezhotovostně 3700,-Kč – (složenkou, převodem na účet). Díky sponzorům ( stavební firma TRADIX, 

firma HARSA, obec Březolupy). 

 

Výstroj: 

Lyže +  boty + hůlky  jsou k zapůjčení ve škole za cenu 150,-Kč na týden. 

 

 

Pedagogický doprovod:  

Ing. Pavel Masařík -  – vedoucí kurzu, instruktor 

Mgr. Yvona Kolůchová  – vedoucí družstva - instruktorka, zdravotník  

Mgr. Hana Hubáčková - vedoucí družstva- instruktorka 

Mgr. Novotná Eva -  pedagogický doprovod 

 

 

Pojištění: Žáci jsou školou pojištěni pro případ úrazu – školní akce.  

 

Doporučený seznam věcí: 

Lyže sjezdové, hole pro sjezd, lyžařské boty, lyžařská přilba, oblečení na lyžování, rukavice, šálu (šátek), čepice 

na uši, batoh – tašku na lyž. boty , obuv do sněhu a na hotel – přezůvky. Oblečení na turistické vycházky a na 

hotel, toaletní potřeby, léky pravidelně užívané – napsat harmonogram podávání, léky proti nevolnosti 

v dopravních prostředcích – podat před jízdou, náhradní dioptrické brýle, věci na maškarní karneval. 

 

Různé : šicí potřeby, psací potřeby, hudební nástroj, elastické obinadlo, motouz, řemínek, kapesné, zdravotní 

průkaz pojištěnce, potvrzení o seřízení lyží, pokud nebyly seřízeny ve škole, podepsané prohlášení (od rodičů) o 

zdravotním stavu dítěte – dostanou před odjezdem. 

  

Dle uvážení: lyžařské brýle, sluneční brýle 

http://www.skibranna.cz/

