
Pár základních informací: 

Odjezd: 

V neděli v 5:00 – Uherské Hradiště – Kaufland 

Po příjezdu se ubytujeme a uděláme si malý výlet po okolí – lyžovat budeme od pondělního rána 

Jede nás celkem 16. 
Máme k dispozici 2 auta (9 míst a 7 míst) - rozdělíme se do aut, naložíme věci a vyrážíme. 
Naše trasa: https://mapy.cz/s/nepovokemo (kdo chce vzít někde po cestě, tak napište a nabereme. 

Krysa může nabrat lidi i v Otrokovicích) 

Ubytování: https://mapy.cz/s/kezuhasolu 

Pokoje by měli být po 4 lidech – jak se naskládáme je jenom na nás. V každém by měla být vlastní 
kuchyňka s mikrovlnkou, rychlovarkou, koupelnou, TV a internetem. 

Lyžařské středisko: https://www.bergfex.cz/kitzbuehel-kirchberg/ 

Skipasy: 

budeme jezdit 3 dny 

ročníky 2004 – 2013: 81€ 

ročníky 2001 - 2003: 122€ 

starší: 163€ 

kdo má, tak si raději vezměte ISIC 

Ráno vždy nasedneme do auta a posuneme se k lyžařskému středisku. Večer se vrátíme zpět na 
ubytování. 

Strava: 

Přímo na místě je možné si zajistit snídani a večeři. To už ale každý dle vlastního uvážení. Jinak se dle 
domluvy můžeme vždy po lyžovačce zastavit někde v obchodě. Oběd řeší každý individuálně na svahu 
– buď si koupí, nebo si s sebou vezme nějaký namazaný chleba. Nejlepší varianta je ale dovést si 
nějaké dobroty z domu a ohřát si to na pokoji. 

Pojištění: 
zajištěno klasické pojištění na lyže 

Na co určitě nezapomenout: 
Lyže (prkno), helmu, oblečení, doklady, eura (příp. kartu) 

Kdo chce jezdit bez učitelského dozoru: 
Nechte si od rodičů podepsat lístek, na kterém bude napsané: 

Můj syn/dcera………………………….. může jezdit na lyžích/snowboardu samostatně bez instruktorského 

doprovodu. V takovémto případě nepřebírá vedoucí akce zodpovědnost za případné problémy. 

s podpisem…………………………….. 

Další: 
Jedeme tam jako pohodová partička. Klidně vemte nějaké hudební nástroje, karty, sladkosti, hry … 

Vše se bude odvíjet od našich individuálních možností a klidně se společně domluvíme na 
konkrétních změnách. 

Pište jakékoliv další dotazy, co budu vědět, tak napíši. 

Těším sa  
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