
Poznej zimní krásu hor!  

 

Lyžařský kurz nejen pro žáky 7. tříd 

 
Vážení rodiče, 

jako v minulých letech, tak i tento školní rok pořádáme pro žáky 7. tříd lyžařský kurz. Kurz 

není určen jen pro zdatné lyžaře, ale je i pro ty, co nikdy nestáli na lyžích, rádi by se lyžovat 

naučili a na vlastní kůži zakusili radost z jízdy v zasněžené krajině. 

       Po loňských kladných ohlasech zavítáme opět do Krkonoš, a to do Roudnice – Jestřabí, 

chata Arnika, v termínu od neděle 5.1. do pátku 10.1.2020. V podobném termínu jsme byli 

i před rokem. Hory budou po vánočních svátcích „vylidněné“ a bude se lyžovat bez front. 

       Než začneme kurz zařizovat, potřebujeme hned teď v září zjistit zájem dětí. Pokud se 

nahlásí méně než 25 dětí, kurz by se nekonal, neboť by se prodražil. Loni jelo 41 žáků, 

nejenom ze 7. tříd, ale z celého druhého stupně a platili za cestu, pobyt a stravu 3000 Kč. Je 

však možné, že chata podraží, ještě nemáme návrh ubytovací smlouvy. Vleky stály okolo 

1500 Kč. KPŠ přispívá každému dítěti 500 Kč, ale pouze jedenkrát za školní docházku. Proto 

musíte počítat na lyžařský kurz s částkou přes 4000 Kč. 

       Lyžování není levný sport, ceny jdou stále nahoru. Přesto se přimlouváme u rodičů, aby, 

pokud je to jen trochu možné, dětem lyžařský kurz dopřáli. Pobyt na horách s kamarády stojí 

za to. Lyžovali bychom dopoledne i odpoledne ve Vítkovicích, skiareálu Aldrov, kde je 

čtyřsedačková lanovka, tzv. Prezidentský expres. Začátečníci mohou zpočátku lyžovat 

na mírné Vurmovce. V okolí jsou i pěkné lyžařské stopy, kdyby někdo chtěl střídat sjezdovky 

s běžkami. Večery vyplňujeme přednáškami (nebezpečí hor, lyžařská výzbroj a výstroj) nebo 

společenskými hrami. Jedenkrát chodíme i na noční lyžování, pokud je zájem. 

      

      Děkujeme Vám za vyplnění závazné přihlášky a  odevzdání (dětmi) paní učitelce 

Štrossové nebo třídnímu učiteli do konce září. Nevratnou zálohu bychom vybírali již v říjnu. 

 

 

 

 

 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LYŽAŘSKÝ KURZ V ROCE 2020 

 

 

Náš syn – dcera___________________________________ (jméno)_____________(třída) 

 

se zúčastní lyžařského kurzu. 

 

ANO                                                                   NE 

 

 

 

Datum: ______________                                    Podpis rodičů: _______________________ 


