
  

Karlov pod Pradědem 2023 - informace pro účastníky 
 

• Technické zajištění akce 
o Ubytování v chatě POD KLOBOUKEM v Karlově pod Pradědem 
o Strava 5x denně, pitný režim po celý den 

 
 

• Personální zajištění akce 
o Vedoucí kurzu: Jánský Roman (tel. 602 121 523) 
o Instruktoři: Chadim Miroslav, Krejčí Lukáš, Žalud Lubomír 
o Zdravotník: Mareček Vladimír 
o Další pomoc: všichni dospělí účastníci, kterým tímto předem děkuji 

 
 

•  Harmonogram akce 
 

 dopoledne odpoledne večer 

2. 1. 
- odjezd od školy v 8.00 hodin 

(sraz nejpozději 20 minut  
před odjezdem) 

- oběd a ubytování 
- seznámení se svahem, rozdělení do 

skupin – zahájení výcviku 

- seznámení s pravidly pobytu 
- společenský program 

- osobní volno   

3. 1. - lyžařský výcvik - lyžařský výcvik 
- aktivity na sněhu v okolí chaty 

- osobní volno 
- společenský program 

4. 1. - lyžařský výcvik - lyžařský výcvik 
- aktivity na sněhu v okolí chaty 

- osobní volno 
- společenský program 

5. 1. - lyžařský výcvik - lyžařský výcvik 
- aktivity na sněhu v okolí chaty 

- osobní volno, balení 
- společenský program 

6. 1. - lyžařský výcvik - cesta domů 
- předpokládaný návrat  

kolem 18. hodiny 

 
 

https://www.bombadovolena.cz/pod-kloboukem/


Karlov 2023 – dotazník lyžařských dovedností 
 
 
Jméno dítěte            
 
 
ještě nelyžovalo  zvládá pouze základy    zvládá jízdu   
          (chůze, skluz)   (pomalá jízda svahem, zastavení) 
 
 

……………………………………………..……………… návratka – vraťte do 9. 12. …………………….….…….……………………… 
ostatní informace pečlivě uschovejte 

 

• Prosím o provedení úhrady jednorázově nebo ve dvou platbách, a to v termínech:  
o 1. platba ve výši 3 000 Kč (dítě i dospělý) do 20. listopadu 
o 2. platba ve výši 2 000 Kč (dítě) 2 500 Kč (dospělý) do 20. prosince  

Platbu lze provést hotově ve škole nebo bezhotovostně na účet 176196991/0300. V případě bezhotovostní platby 

uveďte do vzkazu pro příjemce, o jakou platbu se jedná a za koho. V případě neúčasti přihlášeného z důvodu nemoci 

atd. budou peníze vráceny v plné výši. 

• Půjčování vybavení na místě je možné, ale berte to pouze jako rezervu pro případ ztráty nebo zničení 
sportovního vybavení, které si dítě přiveze. V takovém případě to lze řešit z tamních zdrojů. Pro případ, že 
dítě nemá vlastní lyže, doporučuji místo nákupu zapůjčení. Dobrou zkušenost máme se skiservisem Košťál 
v Jinošově http://www.skikostal.cz/ . Vybavení si tam lze vyzkoušet a nechat seřídit. Pokud se pro tuto variatu 
rozhodnete, doporučuji neotálet a zajet si tam raději dříve.  

• Potřebné dokumenty – vše odevzdat u autobusu 

o kopie kartičky zdravotní pojišťovny 
o potvrzení o seřízení sjezdového vázání od autorizovaného servisu, nebo písemné prohlášení rodičů, 

že je lyžařské vybavení dítěte způsobilé bezpečného provozu 
o vyplněné a podepsané „Prohlášení zákonných zástupců“ s datem odjezdu 
o jak to bude s případným testováním na covid upřesním před odjezdem 

• Doporučený seznam věcí pro lyžařský kurz 

o vhodné oblečení a obuv na cestu (je třeba mít obuv do sněhu), příruční zavazadlo (malý batoh) 
o věci by měly být zabaleny v jednom zavazadle (vhodné označit jmenovkou) 
o sjezdové lyže a hůlky spojené k sobě nebo ve vaku (vhodné označit jmenovkou) 
o lyžařské boty 
o lze vzít i boby nebo pekáče (vezmu i školní – asi 10 ks) 
o lyžařská helma – povinná  

o lyžařské brýle 
o teplá zimní bunda, lehká zimní bunda, lyžařská kombinéza nebo oteplovačky 2x 
o lyžařské rukavice 2x  
o čepice vhodná pod helmu 2x, šála, nebo nákrčník 
o dále dle uvážení trika s dlouhým rukávem, svetry, funkční termo prádlo, lyžařské podkolenky, 

ponožky, spodní prádlo, oblečení do chaty (např. tepláková souprava), obuv na přezutí do chaty  
o věci osobní potřeby (pyžamo, mýdlo, ručník, kartáček na zuby, zubní pasta, kapesníky, krém na pleť, 

jelení lůj, opalovací krém, brýle proti slunci, psací potřeby, kniha na čtení, společenské hry 
o pravidelně užívané léky – při odjezdu informovat a odevzdat zdravotníkovi, jiné léky nebrat, vše 

bude zajištěno školou 
o trvanlivé jídlo na cestu, láhev na pití 
o nedoporučujeme větší obnos peněz a cennosti 
o telefonování s dětmi bude vzhledem k programu kurzu možné po večeři (po 18. hodině) 

http://www.skikostal.cz/

