
Výjezdový lyžařský kurz pro děti od 4 let pořádaný ve spolupráci s lyžařskou školou SKILENKA ve 

Vrchlabí, v Krkonoších  Adresa:  Stavidlový vrch 508, 543 02 Vrchlabí 

 Tel.: +420 604 583 492 

 E-mail lyžařská škola: skola@skilenka.cz 

 E-mail půjčovna lyží: skilenka@skilenka.cz 

 Web: www.skilenka.cz 

Vážení rodiče,  přinášíme informace k lyžařskému kurzu, který bude probíhat od 13. 2. do 17. 2. 2023 

Odjezd od mateřské školy přibližně  v 7.00 – 7.10, návrat na oběd kolem 13.00 

CO ZABALIT DÍTĚTI S SEBOU? 

Lyžařskou výzbroj – dobře připravené lyže (hole nejsou potřeba), seřízené bezpečnostní vázání, obuv, 

přilbu.  

Lyže si můžete půjčit v Novém Bydžově (Jízdní kola pan Schaffer –naproti  vchodu do Muzea v NB) nebo 

v lyžařské škole Kněžický vrch (musíte si zajistit předem v tomto týdnu, popř. zajet přímo do Vrchlabí a 

zamluvit) 

 Funkční term prádlo, ideální nejen pro lyžování (Moira, Sensor, Klimatex), není ale nutné, postačí 

náhradní punčocháče do batohu   

 Lyžařské brýle 

 Náhradní lyžařské rukavice. 
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 Děti by  měly z mateřské školy odjíždět již v lyžařském oblečení. Lyžařskou obuv pomůžeme dětem 

obout až na místě. Lyže si děti mohou po celou dobu kurzu ponechat v úschově v místě konání kurzu 

zdarma. Vlastní lyžařskou obuv si vozí děti v batohu domů k vysušení.  

DŮLEŽITÉ!!! 

Viditelně dětem označte (klidně izolepa barevná se jménem) vlastní lyžařské vybavení (lyže, obuv, brýle, 

přilbu), běžnou obuv i zavazadlo, ve kterém budou mít sbaleny ostatní věci. 

Jídlo a pití: 

V areálu budou mít děti stále k dispozici teplý čaj. Po příjezdu do areálu je plánována přestávka na svačinku 

ze školky. Děti si mohou samozřejmě nějaký mls vzít s sebou, popř. pití 

Závody: 

Poslední den kurzu je pro všechny děti připraven dětský lyžařský závod. Závod je přizpůsoben aktuálním 

dovednostem dětí. 

Účast rodičů: 

Rodiče se mohou kdykoliv přijet podívat, prosíme rodiče, aby působili pouze v roli diváků a nezasahovali do 

výuky. 



Několik poznámek k lyžařské výuce: Jedná se o skupinovou výuku. Děti budou zařazeny do skupin přímo 

v místě konání kurzu dle jejich dovedností a věku. Postup ve výuce závisí na nejslabším členu skupiny. 

Výuka probíhá primárně v dětské lyžařské školce s vlekem 

Ve chvíli, kdy všechny děti ve skupině umí bezpečně zastavit v pluhu a oblouk v pluhu, pokračuje výuka na 

veřejné sjezdovce. Pokud bude některé z dětí postupovat ve výuce výrazně rychleji než zbytek skupiny, bude 

přeřazeno do vyšší skupiny. 

Termíny a časy mohou být na základě nepříznivých podmínek změněny (o tom, zda jsou podmínky pro 

výuku vyhovující rozhoduje organizátor). 

Odjezd i příjezd je zajištěn smluvním dopravcem přímo k budově školy v doprovodu pedagogů, kteří budou 

po celou dobu kurzu k zastižení na čísle  776532623 na čísle 

(601 393 084)   Pokud bývá někomu z dětí v autobuse nevolno, hlaste prosím přímo u autobusu 

učitelce, která bude děti doprovázet.  

Cena  3200,- Kč zahrnuje: výuku lyžování + dopravu autobusem  

Všichni jste již obdrželi lístečky s variabilními symboly, které jsou velmi důležité, abychom platbu 

správně identifikovali. Platbu prosím uhraďte do konce ledna. Vypadá to, že podmínky se podstatně 

zlepšily, tak si to určitě užijeme  

Bližší informace u paní učitelky Hromádkové, Šoufkové  

                                                                                                                                       Hromádková R. 



  

  

 


