
 

 

Cykloturistický kurz „Mácháč“ 2020 

 

Cíle a strategie kurzu: motivace ke smysluplnému využití volného času v přírodě, aktivity jako  

prevence sociálně patologických jevů, napomáhání k bezproblémovému soužití kolektivu. Základním 

prvkem je cykloturistika. Dále pěší turistka, orientace v přírodě, aktivity v přírodě, pobyt v přírodě, 

míčové sporty a další rekreační činnosti. Cílem je také mimo jiné zvýšit si svoji fyzickou zdatnost. 

Odjezd: 14. 9. 2020 v 8:00, sraz a nakládání v 7:30 na zastávce MHD Zalužanská                                         

(4. etapa) 

Návrat: 18. 9. 2020, cca 11:00 (možné upřesnění po telefonu) zastávka MHD Zalužanská 

Adresa – kontakty do hotelu: LESNÍ HOTEL s.r.o., Kuřivodská 454, 47201 Doksy,               

e-mail: leshotel@leshotel.cz tel: +420 487873581, mobil: +420 602410369 

 

Vybavení: Kolo (vyžadujeme odborné seřízení potvrzené razítkem servisu), pantofle, 

oblečení na pobyt v hotelu, oblečení na spaní, veškeré oblečení na sport (kolo, pohyb v lese, 

koupání) doporučujeme jakékoliv termoprádlo a funkční prádlo, spodky, nebo punčocháče, 

trika s dlouhým rukávem, boty do přírody a na kolo, spodní prádlo, hygienické potřeby, 

ručníky, kapesníky, plavky, společenské hry, knihu, kapesné (dle uvážení), pláštěnku, 

šusťákovku. Kartičku pojištěnce (nebudeme vybírat - stačí i kopie). Helmu na kolo - 

povinná, rukavice na kolo, lahev na pití na kolo, malý batoh, brýle na kolo. 

Jídlo: Snídaně, oběd, večeře, druhá večeře. Začínáme obědem, pitný režim po celý den. 

Končíme snídaní. 
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Tablety, počítače, mobilní telefony je možné vzít, ale jen na vlastní zodpovědnost. Za ztrátu, 

nebo poškození škola neodpovídá. Na noc tyto výše zmíněné přístroje vybíráme. 

Doporučujeme: označit důležité věci třeba páskou, lihovkou… 

Dokumenty:  

- Prohlášení zákonných zástupců dítěte (bezinfekčnost – vyplní rodiče s datem jeden 

den před odjezdem. Odevzdat v den odjezdu u autobusu. Žák/žákyně obdrží od 

školy předem. 

- Tyto ostatní dokumenty odevzdat v týdnu před odjezdem vedoucímu kurzu 

(Štěpán Novák). 

- Potvrzení o servisu kola (odborný servis s razítkem).  

- Informace o medikaci (jakákoliv pravidelná medikace, alergie apod. písemně). 

Platby: 

2800,- Kč. V ceně je doprava, ubytování,  jídlo (3x hlavní jídlo + druhá večeře) 

Číslo účtu:   43-0881493369/0800 

Variabilní symbol: 62020 

Do poznámek pro příjemce napsat: Příjmení dítěte a třídu 

Termín platby: 2 800,- Kč do 14. 8. 2020 

 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte mne kontaktovat. 

S pozdravem 

Štěpán Novák 

776 10 12 11 

novak@zschlumec.cz 
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