
Sportovně-turistický kurz 2017 
Třídy: Sexta A+B+G (budoucí septimy) 

Sportovně-turistický kurz je součástí osnov na středních školách, na naší škole je organizován pro žáky septim. 

Uskuteční se v termínu 10.(11.) – 16.(15.)9. 2017. 

Nabízíme vám možnost výběru z těchto kurzů: 

1) vodácký kurz: sjíždění Vltavy na raftech, trasa: Vyšší Brod – Boršov 

cena: 1500,- Kč 

cena zahrnuje: dopravu, půjčení lodí a vybavení, kempy 

nutné mít: stan, karimatku a spacák; stravování: vlastní 

termín: 11.- 15.9.; max. počet studentů: 24 

  vedoucí kurzu: Mgr. Ivana Němečková 

2) cykloturistika: Český Ráj, Jinolice 

program: na kole z HK do Jinolic, na místě cyklotúry, hry (volejbal, nohejbal, 

kopaná, stolní tenis,…), opékání buřtů; na kole zpět do HK 

cena: 1500,- Kč 

cena zahrnuje: ubytování (chatky v kempu), plnou penzi, dopravu zavazadel 

  nutné mít: jízdní kolo v dobrém technickém stavu a ochrannou přilbu 

termín: 11.- 15.9.; max. počet studentů: 24 

vedoucí kurzu: Mgr. Irena Kafková 

3) vysokohorská turistika: Vysoké Tatry, Tatranská Lesná, Slovensko 
 

program: 4 celodenní túry, 1 den autobusem památky (Unesco) v okolí, 

cestou tam Pustevny (Radegast), cestou zpět Demänovská jaskyňa slobody 

cena: 5200,- Kč 

cena zahrnuje: ubytování v hotelu, polopenzi, dopravu autobusem + místní 

dopravu; cena nezahrnuje cestovní pojištění 

  termín: 10.- 16.9.; max. počet studentů: 22 

vedoucí kurzu: PaedDr. Irena Burkertová 

4) sportovní kurz v Hradci Králové a okolí 

program: cykloturistika, golf, kanoistika, orientační závod, turistika, 

sportovní a jiné hry 

cena: 750,- Kč 

cena zahrnuje: poplatky za sportovní aktivity  

nutné mít: jízdní kolo v dobrém technickém stavu, ochrannou přilbu 

termín: 11.- 15.9.; max. počet studentů: 30 

vedoucí kurzu: Mgr. Irena Roztočilová 

Promyslete tuto nabídku a přijďte se osobně zapsat k jednotlivým kurzům v středu 15. 3. nebo 

22. 3. od 7.00 do 7.45 hod. k Mgr. Šimůnkovi do kabinetu tělesné výchovy v Orlovně.   

Zápis na kurz je povinný!!! 
Podle zájmu bude následně rozhodnuto o konání, popř. zrušení konkrétních kurzů. 


