
ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 

příspěvková organizace, okres Hodonín 

696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 650 

 

I N F O R M A C E 

 

pro rodiče žáků, kteří se zúčastní lyžařského výcvikového kurzu. 

 

Termín:  22. 1. 2018– 26. 1. 2018 

Místo konání LVK:  ubytovna SOŠ Frýdek-Místek 

                                    Bílá 144 

739 15 Staré Hamry  
http://www.bila-sosfm.cz/, 

http://www.skibila.cz/cs/zima/ 

                                   tel.: 558 690105, +420 607 625 502 
 
  

Areál školy na Bílé leží v údolí říčky Bílá v nadmořské výšce 521m, v centru lyžařského 

střediska, přímo u nástupních stanic vleků a centrálního parkoviště a prodeje jízdenek. Je 

ideálně umístěn z hlediska dostupnosti a to v centru obce Bílá u silnice vedoucí na hraniční 

přechod se Slovenskou republikou. Ubytování v domově mládeže ve tří a čtyřlůžkových 

pokojích. Stravování bude probíhat přímo v ubytovně včetně pitného režimu pro žáky. 

  

Datum odjezdu:   22. 1. 2018 (pondělí) od ZŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem – odjezd ráno  

                              (čas bude upřesněn) 

                                

Datum příjezdu:  26. 1. 2018 (pátek) odpolední hodiny, přesná doba bude dodatečně       

                             upřesněna. 

 

Autobusová doprava bude zabezpečena podle počtu účastníků LVK. 

                                       

Náklady:  4x nocleh s plnou penzí včetně dopravy cca 2200 Kč. 

 

 

http://www.bila-sosfm.cz/


Vybavení:  

 

Tato záležitost bude podrobně rozebrána učiteli TV, přesto Vás upozorňuji na základní věci, 

které je dobré mít ve výbavě. Ostatní vybavení nebo otázka množství už zůstává na Vás 

samotných. 

Autobus nás doveze až k samotné ubytovně, takže odpadá jakékoliv nošení zavazadel do větší 

vzdálenosti. Pro přepravu věcí doporučuji kufr.  

 

A: Sjezdové lyže – s bezpečnostním vázáním (svázané páskami na suchý zip nebo řemínky, 

pro uložení možno použít lyžařského vaku (není podmínkou), sjezdové hole, sjezdové 

lyžařské boty (jen skeletové), lyžařské brýle, lyžařská přilba!!! (Škola je částečně schopna 

zajistit lyžařské vybavení půjčením – nutno nahlásit s předstihem). 

Pokud si žák bude volit snowboard – seřízený + snowboardové boty, lyžařské brýle, lyžařská 

nebo snowboardová přilba!!! 

 

  

B: Spodní prádlo na týden, teplé spodní prádlo (termoprádlo), roláky, ponožky pro běžnou 

potřebu a pro lyžování, svetr, oblečení na lyžování, zimní bunda, rukavice prstové 2x, čepice 

2x, oblečení pro pobyt v chatě, přezůvky, léky, hygienické potřeby, (mýdlo, ručník, zubní 

pasta, zubní kartáček, krém na obličej, zábavné hry, hudební nástroje, zimní boty (pohorky, 

sněhule), peníze. 

Nezapomenout kartičku zdravotní pojišťovny! 

 

Předpokládaná cena za lyžařské vleky je cca 1000 Kč dle jízdní vyspělosti žáka (částka 

není zahrnuta v ceně kurzu). 

 

Seřízení sjezdového vázání: 

        

    Každé bezpečnostní vázání musí být seřízeno odborníkem, který prohlédne lyže, seřídí 

vázání a následně vystaví potvrzení, které je důležitým údajem pro pojišťovnu v případě 

úrazu. Tuto službu škola vždy zabezpečuje, je možno si zařídit i individuálně (je nutno škole 

dodat potvrzení o seřízení). 

 

Upozornění: 

 

     Upozorňuji žáky, účastníky LVK na zákaz dovozu a používání alkoholických nápojů. Za 

porušení tohoto nařízení bude účastník kurzu vyloučen. Rovněž platí přísný zákaz kouření. 

 

Při malém zájmu o LVK a nízkém počtu účastník bude zvoleno náhradní řešení nebo 

LVK neproběhne. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

NÁVRATKA/PŘIHLÁŠKA 

 

Informace o LVK 2018 na www.skolablatnice.cz  -  Aktuality 

 

Potvrzuji závazně účast (neúčast) svého syna (své dcery)…………………………………………. 

žáka (žákyně)………třídy na lyžařském výcvikovém kurzu v termínu 22. 1. – 26. 1. 2018 na ubytovně 

v obci Bílá a zároveň se zavazuji uhradit veškeré finanční náklady s tím spojené. Přihlášením žáka na 

LVK se rovněž zavazuji, že bude po všech stránkách řádně vybaven. Návratky vraťte nejpozději 3. 11. 

2017. V případě potvrzené účasti dostatečného počtu účastníků je bezpodmínečně nutné do 24. 11. 2017 

zaplatit zálohu 1000 Kč (záloha bude vratná pouze v případě lékařem potvrzení zdravotních problémů).  

Další splátka bude vybírána v termínu dle požadavku ubytovatele. 

Vyúčtování bude provedeno do 14 dnů po skončení kurzu. Celkové náklady cca 2300 Kč (pobyt, strava, 

doprava);  + vleky cca 1000,- Kč (hradí každý sám na místě).  

Bližší informace: RNDr. Dalibor Popelka, zástupce ředitel školy, tel.: 518 331 240 

  

V Blatnici pod Svatým Antonínkem, dne …………..2017 

                                                                                                       ……………………………… 

                                                                                                        podpis zákonných zástupců 
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