
SK, KN, 1.A 
 

Termín:  15. 1. – 21. 1. 2022 

Odjezd:  15. 1.  – pravděpodobně v 8:00, od 7:30 vybírání bezinfekčnosti a nakládání 

zavazadel (čas bude ještě upřesněn) 

Příjezd: 21. 1. – ve večerních hodinách (čas bude upřesněn, odjezd z Benecka kolem 

18.h) 

 

Doprava: autobus s vlekem 

Vedoucí kurzu: Iva Řezníčková 

Instruktoři:   pan řed. Marek Bušek 

  Jiří Willner 

   Jiřina Nýdrová 

  Jaroslav Týnek 

  Michal Landa 

   Hana Jansová 

Zdravotník: J. Týnek 

 Nemocnice Jilemnice 

 

Tc, Sx, 2. A 

 
Termín:  8. 1. – 15. 1. 2022 

Odjezd:  8. 1.  –  v 10:00, od 9:30 vybírání bezinfekčnosti a nakládání zavazadel  

Příjezd: 15. 1. – kolem 16. hodiny (bude upřesněno) 

 

Doprava: autobus s vlekem 

Vedoucí kurzu: Iva Řezníčková 

Instruktoři:   pan řed. Marek Bušek 

  Jiří Willner 

   Jiřina Nýdrová 

  Marek Gebhart 

  Michal Landa 

   Hana Jansová 

Zdravotník: Iva Řezníčková 

 Nemocnice Jilemnice 

 

Místo konání: hotel Krakonoš, Benecko, jezdíme do Krkonoš, protože tam je největší 

pravděpodobnost, že bude sníh. U hotelu sjezdovka pro začátečníky, nedaleko sjezdovky 

všech obtížností, za městem upravované běžecké stopy  

K dispozici společenská místnost. 

Sociální zařízení na každém patře, některé pokoje mají vlastní. 

Plná penze, snídaně formou švédského stolu. Pitný režim. 

 
Program: Nabízíme výcvik sjezdový + běžecký, snowboardový + běžecký nebo jenom 

běžecký (vybavení je levnější a neutratí se za vleky). Program bude vytvořen podle zájmu 

studentů. Proč běžky ke sjezdovým lyžím nebo snowboardu? Poznávání okolní krajiny (ne 

jenom sjezdovky), pěstování vytrvalosti a vůle, nemusí se platit za vleky,  

 

 



Důležité: 

1. Peníze na vleky: Nejlepší družstvo přibližně 1800, - Kč (permice 3/6 za 

1380,- bez večerního lyžování, 1620,- s večerním lyžování,100 bodová    

250,-. Koupíme podle sněhových podmínek). Ostatní méně, podle lyžařské 

zdatnosti. Běžkaři pouze peníze na občerstvení. 

2. Pro sjezdaře a snowboardisty je povinná helma (z bezpečnostních důvodů), 

vhodný je i páteřní pás. 

3. Sjezdové lyže (včetně hůlek, lyžáků a helmy), snowboard (včetně bot a 

helmy) i běžky se dají půjčit na Benecku. Půjčovné je dražší než 

v uplynulých letech na 6 dnů to činí 990,- kč. Cena bude asi stejná i za běžky 

na celý týden. Půjčovné běžek na dva dny bude 300,- Kč 

 

4. Vybírají se tato potvrzení: 

a) potvrzení o seřízení bezpečnostního vázání, nejlépe od půjčovny nebo 

nějakého servisu. Potvrzení mohou podepsat i rodiče. 

b) Potvrzení o zdravotní způsobilosti – odevzdává se nejlépe do Vánoc 

- buď formulář, který potvrzuje lékař (možné použít na dětský 

tábor, soustředění atd., platný 1 rok) – tento formulář je 

v příloze, někdy ho má i lékař. 

- nebo okopírovaná stránka ze Zdravotního a očkovacího průkazu 

s lékařskou prohlídkou ne starší jednoho roku se jménem žáka, 

datem narození a podpisem rodičů. (nebo k tomu můžete 

přikopírovat kartičku pojištěnce) 

c) Okopírovaný Průkaz pojištěnce, pokud se bojíte, že Vaše dítě kartičku 

ztratí 

d) Bezinfekčnost – odevzdává se při odjezdu 

 

5. Platba na číslo účtu 294918502/0300 (ne na účet školy), každý žák má svůj 

variabilní symbol. 

Všichni žáci dostali příkaz k úhradě, na kterém je číslo účtu a variabilní 

symbol žáka (pokud ho neznáte, řekneme na vyžádání, nebo do zprávy pro 

příjemce napište jméno a příjmení žáka. Zálohu 1700,- Kč zaplaťte do 15. 

11. a doplatek 2000,- Kč je nutno zaplatit do 22. 12. 2021 (pokud se nezmění 

sazba DPH). 

Vzhledem k současné nejisté situaci má ubytovatel tyto storno podmínky: 

Zrušení zájezdu:  

50 – 30 dnů předem – 0% ze zálohy (zálohu platíme 50% celkové ceny) 

30 – 15 dnů – 80 % 

15 – 0 dnů – 100 % 

Proto bude každý žák pojištěn proti zrušení zájezdu z důvodu Covidu 19 

(vrátí se celá záloha po předložení oficiálního PCR testu). Na pojištění 

přispívá SRPŠ. 


