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Vážení rodiče, 

předmětová komise TV na základě metodického pokynu MŠMT ČR č. 354/1991 pro žáky 2. ročníků a sext 

v termínu 15. – 19. 6. 2020 připravila osvědčenou a vyzkoušenou nabídku letních sportovních kurzů. Nabízíme 3 

velmi atraktivní lokality, které naši žáci většinou zatím neměli moc příležitost poznat. 
 

1. Cyklistika v regionu Zell am See a Berchtesgadenských Alp, cena cca 6 990,- Kč, (odjezd 14.6. – NEDĚLE ráno) 

- jedná se o jednu z TOP rakouských turistických lokalit, která je vyhledávaná nejen cyklisty http://www.maria-

alm.at/ 
- cena zahrnuje dopravu, ubytování v pensionu Tyrol v Maria Alm am Steinernen Meer, pokoje s koupelnou a WC, 

polopenze - snídaně formou švédských stolů, večeře o třech chodech a za příznivého počasí jeden večer grilování.  

http://www.pensiontyrol.com/cs/ 
- pro hosty hotelu je k dispozici sauna, venkovní posezení, koupaliště 

- slevová karta Hochkönig Card, kterou zdarma obdrží všichni účastníci, a díky ní můžeme neomezeně a bezplatně 

používat hlavní atrakce regionu Hochkönig, ale i vzdálenějšího okolí, lanové dráhy, bobové dráhy 

- Povinné vybavení: funkční horské nebo trekové kolo, přilba, rukavice a příslušenství. 

- Účastník kurzu musí být fyzicky schopen plynulé jízdy do kopce vlastním tempem bez slézání z kola. Před kurzem bude 

uspořádána společná vyjížďka. https://www.gymzl.cz/24945-cykloturisticky-kurz-v-rakousku 

2. Vodácký kurz v Rakousku, Salza - Wildalpen – cena cca 5 900,- Kč, zajišťuje www.hambalek.eu 

- Salza je považována za perlu nejen rakouských řek díky velmi atraktivnímu okolí a prostředí 

- cena zahrnuje dopravu, půjčovné vodáckého materiálu (neoprén, helma, vesta, pádlo, loď), cestovní pojištění, pobyt v 

kempu. http://www.camping-wildalpen.at/ 

- ubytování ve vlastních stanech, stravování si zajištují žáci sami na plynových vařičích, k dispozici je gril  

- kemp vybavený velmi kvalitním zázemím se sprchami a pitnou vodou, obchod a restaurace 5 minut chůze 

- Každý účastník před kurzem povinně projde plaveckým testem na bazénu a zúčastní se krátkého proškolení na rybníku u 

Hvozdné, kde se seznámí s vodáckým materiálem a se základy vodáckého sportu.  

- pro představu vám v následujícím odkazu přibližujeme program a náplň tohoto kurzu 

https://www.gymzl.cz/24944-vodacky-kurz-na-salze 

3. Turistika v Krkonoších, chata Moravská bouda (www.moravskabouda.cz), cena cca 2 500,- Kč 

- velmi atraktivní ubytování ve vrcholové části, kde se v této době nachází velmi málo turistů  

- strategicky umístěná lokalita pro hřebenové túry http://www.moravskabouda.cz/vylety/ 

- cena zahrnuje dopravu vlakem a busem, ubytování v chatě Moravská bouda, polopenzi + balíček na oběd. 

https://www.gymzl.cz/24946-kurz-pesi-turistiky-v-krkonosich 
 

4. Sportovní kurz ve Zlíně - cena cca 800,- Kč 

Turistika do okolí, míčové hry, plavání, spinning, lanové aktivity, in-line, power jóga…… 

Žákyně a žáci, kteří se nemohou či nechtějí (např. zdravotní handicap,…) účastnit kurzů mimo Zlín se mohou přihlásit na 

sportovní kurz ve Zlíně či se kurzů neúčastnit na základě potvrzení lékaře či z vážných rodinných důvodů. Žáci, kteří jsou 

osvobozeni z TV a chtějí se účastnit nějakého kurzu, musí doložit potvrzení od lékaře o povolené účasti. 

Připomínáme, jestliže je účastník na něco alergický či má nějaký méně závažný zdravotní handicap je nutné předem 

upozornit vedoucího kurzu. V případě zatajení jakékoliv skutečnosti o nezpůsobilém zdravotním stavu svého dítěte nesou 

rodiče (zákonní zástupci) žáka plnou zodpovědnost za následky způsobenou touto skutečností. 

Veškerou fotodokumentaci z kurzů z předchozích let najdete na http://www.gymzl.cz/24943-letni-sportovni-kurzy.  
 

Vážení rodiče, vyplňte návratku a zakroužkujte vybraný kurz.  Zálohu 2000,- Kč (vodácký a cyklo kurz), 1000,- Kč 

(turistika v Krkonoších), 400,- Kč (kurz ve Zlíně) spolu s  návratkou vybírá J. Pelcová (kab. 6200, tel. 577 585 621, 

pelcova@gymzl.cz) ve dnech od 11. 11. – 15. 11. 2019. Doplatky se vybírají v průběhu měsíce května. 
 

Děkujeme za spolupráci. RNDr. Tomáš Danielis - vedoucí předmětové komise TV. danielis@gymzl.cz, 577 585 616 
 

 

        Přihláška 

Jméno a příjmení: …………............................................................................... třída:………….  se zúčastní kurzu:  
 

 1. Cyklistického 2. Vodáckého 3. Pěší turistiky 4. Zlínského 5. Nepřihlašuji se. 
 (14. – 19. 6. 2020) (15 – 19. 6.2020) (15. – 19. 6.2020) (15. – 19. 6. 2020) 

   ---------------------------------------------- 

                                                                                                    podpis rodičů 

V případě neúčasti přihlášeného žáka na sportovním kurzu – platí žák storno poplatky vyplývající z podmínek CK a 

ubytovacího zařízení (http://www.pensiontyrol.com/cs/kontakt, www.hambalek.eu,  www.moravskabouda.cz). U 

kurzu cyklistického a vodáckého se částka za dopravu účtuje při jakémkoliv důvodu neúčasti. 

Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky a zaplacením zálohy stvrzuje souhlas s těmito podmínkami.   

http://www.maria-alm.at/
http://www.maria-alm.at/
http://www.pensiontyrol.com/cs/
https://www.gymzl.cz/24945-cykloturisticky-kurz-v-rakousku
http://www.hambalek.eu/
http://www.camping-wildalpen.at/
https://www.gymzl.cz/24944-vodacky-kurz-na-salze
http://www.moravskabouda.cz/
http://www.moravskabouda.cz/vylety/
https://www.gymzl.cz/24946-kurz-pesi-turistiky-v-krkonosich
http://www.gymzl.cz/24943-letni-sportovni-kurzy
mailto:pelcova@gymzl.cz
mailto:danielis@gymzl.cz
http://www.pensiontyrol.com/cs/kontakt
http://www.hambalek.eu/
http://www.moravskabouda.cz/

