
Lyžařský výcvikový kurz 2023 
Horská chata Portášky, Velká Úpa, 

Pec pod Sněžkou 

6. 1. 2023 – 13. 1. 2023 
(pátek – pátek) 

 
Velká Úpa 110 

542 22 Pec p. Sněžkou 
 

Odjezd:  pátek 6. 1. po naložení  dětí a věcí - sraz u školy v 7.15 
Návrat:  pátek 13. 1. cca v 15.00 hodin 
Pokyny k odjezdu:  

 Sraz 7.15  
 Batohy a lyže naskládat k rampě u školní kuchyně, přeberou instruktoři 
 Prezence účastníků: 

Připravte si: potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení o seřízení vázání se jménem, kartičku zdrav. pojišťovny, léky a 
rozpis jejich užívání, peníze v drobných bankovkách v nadepsané obálce se jménem a částkou 

 Žáci 2. – 5. ročníku – budova 1. stupně 
 Žáci 6. – 9. ročníku – budova 2. stupně 

 Po předání všech dokladů mohou účastníci nastoupit do autobusu. Rozmístění do autobusů bude vylepeno 
na dveřích budovy školy. 

Personální obsazení kurzu: 
Mgr. Martina Niedermaierová – vedoucí kurzu, instruktor lyže 
Mgr. Lukáš Jánský – instruktor lyže 
Mgr. Kateřina Kloučková – instruktor lyže 

              Mgr. Pavel Schrom – instruktor lyže 
PhDr. Michal Čapek – instruktor lyže 
Pavlína Pancová – vychovatelka 
Petra Pavlíčková - vychovatelka 
Eliška Sýkorová – zdravotnice kurzu 

Náplň kurzu: 
 Výuka techniky sjezdového lyžování 
 Výuka techniky běžeckého lyžování (od 6. ročníku, ostatní dobrovolně) 
 Večerní lyžování (nutno podepsat souhlas) 
 Společenské hry, přednáška, o volný den výlet 

Výzbroj: 
 Sjezdové lyže, sjezdové hole, boty (lyže a hole spojené ve vaku a označené) 
 Lyžařská přilba, lyžařské brýle (nutné) 
 Chránič páteře (doporučujeme) 
 Výzbroj na běžecký výcvik žákům zabezpečí škola, v případě zájmu je možné vzít si vlastní. Žáci 1. stupně, 

kteří by měli zájem se výcviku na běžkách účastnit, musí mít výzbroj vlastní (z důvodu velikosti obuvi a délky 
lyží). 

 !!! Kvalitní obuv!!! 

 Půjčení lyží: 
!!! Při přebírání zapůjčené výzbroje si v půjčovně vše řádně zkontrolujte a požádejte o potvrzení o seřízení vázání!!! 
(hůlky stejně dlouhé, obě hůlky mají terčíky, boty pasují do vázání a mají funkční všechny přezky, lyže ideálně po 
ramena, max. po bradu, vázání pevně přišroubované k lyžím) 
 
 



Výstroj: 
 Oblečení na výcvik: termoprádlo (první a druhá vrstva), lyžařské kalhoty a bunda nebo kombinéza, šála, 

čepice (2x), lyžařské rukavice (2x), lyžařské ponožky, oblečení na běžky dle uvážení 
 Převlečení na chatu: tepláky, trička, mikina nebo svetr, přezůvky!!! 
 Spodní prádlo a ponožky, pyžamo 
 Osuška, ručník, hygienické potřeby 
 Psací potřeby, blok, stolní hra, karty 
 Maska na karneval 
 Malý batůžek do autobusu, svačina na cestu, pití 
 !!! Cenné věci - notebooky, elektronika, šperky – na vlastní zodpovědnost 
 Léky (seznam a užívání) 

 
 
Přeprava na chatu probíhá lanovkou. Zabalte dětem do příručního zavazadla teplé kalhoty, které si na tuto cestu 
obléknou, dejte jim čepice, šály a rukavice, aby jim cestou na lanovce nebyla zima (lanovka jede cca 15min). 
 

Nezbytná potvrzení, dokumenty a peníze: 
 Potvrzení o bezinfekčnosti 
 Potvrzení o seřízení vázání 
 Originál kartička zdravotní pojišťovny 
 Osobní léky a rozpis užívání 
 Peníze na vleky (2000,- až 3000,-) 
 Kapesné 

 
Kontakty: 

Horská chata Portášky 
Velká Úpa 110 

542 22 Pec p. Sněžkou 
www.portasky.cz 

Online zpravodajství: www.2zskladno.cz/zs 
Email: lyzak@2zskladno.cz  (pošta pro děti) 

Telefonní čísla: 
Telefonní kontakty: 602 602 670, 720 078 875 (prosíme volejte po 20. h) 

Ředitelka školy: 602 297 946 
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