
Vážení rodiče, milí studenti, 
 

srdečně vás zdravíme na konci prázdnin. Přinášíme vám informace o úvodním výjezdu, během 

kterého budeme splouvat řeku Ohři a putovat v jejím okolí. Putování začne v pondělí 2. 9. 

A vrátíme se v pátek 6. 9. Po cestě navštívíme mimo jiné muzeum těžby rud v Horním Slavkově, 

Loket, Svatošské skály, Karlovy Vary (kolonáda, vřídlo), Šemnické skály, Mattoniho vilu 

v Kyselce (těžba vod, historické lázně), zámek Velichov, nejvyšší vrchol Krušných hor Klínovec 

a Klášterec nad Ohří. 

 

Sraz:  v pondělí 2. 9. 2013 v 8:45 ve vestibulu Hlavního nádraží mezi vstupní skleněnou 

stěnou a knihkupectvím Neopalladium. 

Návrat: v pátek 6. 9. 2013 v 16:26 také na Hlavním nádraží (na trati je oprava, 

pravděpodobně budeme mít lehké zpoždění) 

Cena: =1.400,-Kč V ceně je kromě dopravy, stravy a ubytování v kempech také 

půjčovné lodí (každý ročník pojede dva dny). Prosíme o platbu v hotovosti na 

začátku výjezdu. 

  

S sebou: stan (je třeba se domluvit se spolužáky, aby byly stany vytížené a každý měl místo na 

spaní), spacák, karimatku, jídelní misku a lžíci, zavírací nůž, plecháček, láhev s pitím, boty 

vhodné pro delší výlety (pokud možno nepromokavé, příp. rezervní) a extra boty do vody, 

zápisník a psací potřeby, oblečení i pro případ špatného počasí (a opět také do lodi – vhodné 

jsou i neoprenové doplňky), zákonným zástupcem podepsané potvrzení o bezinfekčnosti 

(http://www.prirodniskola.cz/studium/formulare/), hygienické potřeby, plavky, jakýkoli doklad 

totožnosti dítěte s fotografií, kartičku zdravotní pojišťovny. 

 

Dále doporučujeme: baterku, menší kapesné, zavírací špendlík a šátek či jinou pokrývku 

hlavy. Na pěší výlety si studenti batohy ponesou (je tedy záhodno balit uvážlivě). Na první den 

bude třeba zásoba vody a jídla. Večer prvního dne a po zbytek výjezdu bude voda zajištěna. První 

společné jídlo bude večeře. 

 

Dotazy směřujte na Marka Matura (774227226), a Františka Tichého (603995726). 

 

V pondělí 9. 9. začneme v 7:50 v budově školy podle rozvrhu, který bude vyvěšen na školních 

stránkách. První týden výuky budeme každý den končit v 13:40, odpolední vyučování první 

týden odpadá. 

 

S pozdravem za Přírodní školu     Marek Matura a František Tichý 
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