
Vážení rodiče, 

Předkládáme Vám informace o zimním výjezdu do Orlických hor. 

Termín: Pá 4. 1. 2013 – Pá 11. 1. 2013 

Sraz:  V pátek 4. 1. v 9:40 na Hlavním nádraží u pokladen 

Odjezd: V pátek 4. 1. v 10:10 (trasa: Praha – Hradec Králové – Týniště n. Orlicí - Častolovice – Solnice; 

dále pěšky, batohy autem) 

Příjezd: V pátek 11. 1. ve 14:45 na Hlavní nádraží 

Program: Realizace skupinových projektů (divadlo, film, animace), sjezdové a běžecké lyžování 

v případě příznivého počasí, příp. výlety po okolí (hřebeny Orlických hor), sport, hry, hudba, 

projekce filmů 

S sebou: oblečení úměrné klimatickým podmínkám a zaměření výjezdu. To zahrnuje i vhodné boty 

(pohory); lyže (sjezdové lyže s aktuálním potvrzením o seřízení vázání na hmotnost 

studenta - nutné), přilbu (viz níže); přezůvky, psací a kreslící potřeby, šátek, index, kartičku 

zdravotní pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti (ke stažení na stránkách školy), svačinu na 

cestu, spacák (karimatka není nutná), baterku (čelovku), nůž, četbu na volné chvíle; všechno 

potřebné na práci na projektech (scénáře, hud. nástroje, kamery, kostýmy…).  

Ubytování: DCŽM Vesmír (http://www.vesmir.signaly.cz/) 

Lokalita: Jedlová 266 

517 91 Deštné v Orlických horách (cca 2 km od obce Deštné v Orlických horách) 

Cena výjezdu: 2700,- Kč (+ skipasy, viz níže) 

Oproti předchozímu výjezdu na Vesmír se podařilo domluvit cenu za ubytování o něco málo levnější. Výjezd 

je ale o jeden den delší než předchozí (pátek až pátek, tedy sedm nocí), takže celková cena je vyšší, než tomu 

bylo před dvěma roky.  

Platba:  Hotově p. uč. Marku Maturovi ve škole 3. 1. 2013 

Lyžování:  

Pro lyžování jsou vyhrazeny tři dny. Studenti byli podle zájmu a možností rozděleni do skupin. Snažíme se 

tímto způsobem vyjít vstříc všem, kteří by rádi ušetřili peníze za ski-pasy. Běžecké lyžování je skutečně 

levnější varianta. Vzhledem k době, která je na výjezdu lyžování věnována, zároveň nechceme nikoho nutit, 

aby si s sebou bral oboje lyže. Varianty jsou tyto: 

Turistické lyžování 

Běžecké lyžování 

Sjezdové lyžování 



Turistické lyžování obnáší náročný pohyb na běžkách, které dobře „drží“, ale moc nekloužou. Výlety po okolí 

(Fratnišek Tichý). 

Běžecké lyžování bychom rádi pojali jako náročnější exkurz do světa klasického i volného stylu. Tato skupina 

také najede o pár kilometrů více než turisté a snad i rychleji (Marek Matura). 

Sjezdové lyžování/snowboarding bude probíhat v areálu Deštné. Veškeré informace najdete na 

www.sportprofi.cz/index.php.  

POZOR! Snowboardisté i sjezdoví lyžaři musí mít ochrannou přilbu, bez ní nebudou puštěni na svah.  

Nejedná se o lyžařský výcvikový kurz, nebude tedy probíhat výcvik snowboardistů-začátečníků. 

Snowboard ať si s sebou proto berou jen zkušenější jezdci.  

Při třech dnech lyžování je cena skipasů 1320,- Kč/studenta (440,- na den). Peníze na vleky vybereme od 

studentů hromadně na výjezdu. 

Dotazy: Vít Novotný (731107417) - organizace 

Marek Matura (774227226)  

František Tichý (603995726) 

S pozdravem za Přírodní školu         

Vít Novotný 

 

http://www.sportprofi.cz/index.php

