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www.aktivnidovolena.cz 
CK HROCH s. r. o. – Pavel Brichta 

 
 
 

Ubytování: 
 

Hotel Botenwirt***, bydlíme pod kopcem u lanovky 
 

ČÍSLO AKCE – SPECIFICKÝ SYMBOL: 201117 
 

JARNÍ PRÁZDNINY 

v RAKOUSKU 
oblasti Hinterstoder a Wurzeralm 

Chcete poslat děti na jarní prázdniny? Chcete 
vyjet celá rodina nebo jenom dospělí?  

Zalyžovat a večery prožít příjemné večery?  
Pojeďte s námi do Rakouska do oblasti 

Hinterstoder a Wurzeralm! 
Vít a Lenka Beranovi, Václav a Lenka Hlinkovi, Pavel Brichta 

Termín: 4. až 10. února 2012 
 

Minulý rok byla skvělá lyžovačka - perfektní sjezdovky a 
další padesátka účastníků byla nadšená. 

 
Odjezd: 4. 2. 2012 v 9:00 hodin od ZŠ Kunratice v Praze.  
Příjezd: 10.2. 2012 v noci – odjezd po večeři - upřesníme 
CO BUDEME DĚLAT: Lyžovat a snowboardovat, koulovat se a jinak sněhovat, poznávat bezpečí i nebezpečí hor, 
mazat lyže, hrát hry, závodit a muzicírovat. Akce je organizována jako tábor – s sebou vezmeme i dospělce a rodiny.  

ORGANIZÁTOR: ZŠ Kunratice, Praha. Služby (dopravu, ubytování, stravování, skipasy, doprovodné programy, služby 
delegáta …) nám poskytuje cestovní kancelář www.aktivnidovolena.cz - CK HROCH s. r. o. – Pavel Brichta. 
Spoluorganizátoři: ZŠ Na Líše, Praha 4, VTOK a O.S. PATRON. 

CENA:  
Děti od 5 do 15 let:  8.700,- Kč 

Děti a mládež do 18 let včetně:  10.000,- Kč 
Dospělí:                 10.500,- Kč 

(v ceně –  6 x ubytování s plnou penzí, doprava, šestidenní skipas pro oblast Hinterstoder - Wurzeralm, transfery na 
lanovky, doprava do místa a zpět, jeden volný vstup do bazénu - středa, výlet na sněžnicích, instruktor - delegáta CK 
HROCH, pitný režim, doplňkový program, uspořádání závodů, přednáška HS, pojištění CK proti úpadku)  
 

V ceně není: cestovní úrazové pojištění pro lyžování - snowboarding do zahraničí – potvrzení o pojištění 
odevzdá každý účastník před odjezdem. Pojištění také můžeme sjednat ve škole u pojišťovny 
KOOPERATIVA. S pojištěním bude souviset poplatek 25,- Kč na den. 
PŘIHLÁŠKY: Přihlašujte se obratem do 30. 11. 2011 Vítovi Beranovi.  Vyplnění přihlášky se považuje za 
závazné přihlášení na akci. 

záloha 1 500,- Kč – do 30.11.2011    doplatek - do 15.1.2012 
Úhrada hotovostně na pokladnu školy nebo bezhotovostně přes účet školy – každému účastníkovi vystavíme 
příkaz k úhradě po odevzdání závazné přihlášky. (č.ú. 35-9147520247 / 0100, variabilní symbol: rodné číslo ve formátu 

RRMMDDXXXX, specifický symbol: 201117, zpráva pro příjemce: příjmení a jméno účastníka)  

http://www.aktivnidovolena.cz/


Informace na www.zskunratice.cz a u Víta Berana na 
telefonu 724370813. V průběhu ledna bude svolána 

schůzka všech přihlášených účastníků. 
 

CO S SEBOU NA HORY?  
VÝSTROJ A VÝZBROJ:  
Helma (povinná pro všechny účastníky kurzu), lyžařské brýle, lyže 
sjezdové s bezpečnostním vázáním a lyžařskou brzdou - seřízené 
ze servisu (potvrzení vybereme před odjezdem), hole s poutky a 
talířky, lyžařské boty sjezdové – pevné, pohodlné, event. 

snowboard. Lyže musí být dobře svázány – v pevném 
obalu. 
 

Batoh, krosna a pod., malý batůžek na výlety, 
ledvinku. 
 

Seznam doporučených věcí: 
Obuv: kožená turistická - pohorky nebo sněhule, přezutí 
(tenisky, sandály s patou, ...) do budovy. 
Oblečení: Zimní lyžařská bunda nebo kombinéza (teplá, 
dovolující pohodlný pohyb, s kapucou), oteplovačky nebo 
šponovky (začátečníci určitě dvoje),  několik čepic, 
rukavic ( teplé - prstové lyžařské nebo palčáky opět 
alespoň dvakrát), šála nebo bavlněný šátek, několik 
bavlněných trik s krátkým i dlouhým rukávem, vhodné 
jsou roláky, svetr, teplá mikina, punčocháče nebo dlouhé 
spodky, ponožky slabé a několikery vlněné nebo 
bavlněné podkolenky; 

Domácí: 1 tepláková souprava , pyžamo, spodní prádlo 
Ostatní: 2 ručníky, hygienické potřeby, krém na opalování, sluneční brýle, vosky na lyže, korek, knížku, karty, společenskou hru, 
plavky – ne plavecké šortky!; osobní léky (s popisem jak užívat), vitamíny dle uvážení rodičů; 
Průkaz pojištěnce, zdravotní záznamy a doklady o cestovním pojištění do zahraničí (pro lyžování a snowboarding) vybere 
zdravotník před odjezdem! 
 

DOPORUČUJEME NEBRAT S SEBOU CENNOSTI, MOBILY, CD PŘEHRÁVAČE, RADIA apod.  
 

KAPESNÉ: podle uvážení rodičů ale maximálně 30,- €. Svačina od mámy na cestu. 
 

Ubytování 
Hotel Botenwirt*** 
Hotel se nachází v 
centru obce Würze-
ralm, ubytování je ve 
dvou až pěti lůž-
kových pokojích vše-
chny jsou vybaveny 

vl. soc. zařízením. K dispouici jsou po celou dobu pobytu 
společnská místu a volný vstup do bazénu v obci. Přímo u 
hotelu začínaji běžkařské stopy. Dále je možné  zorgani-
zovat výlet na sněžnicích, tento výlet už je zahrnut v ceně. 
Lyžařská střediska 
Dvojice středisek Hinterstoder a Wurzeralm jsou navzdory 
své nevelké rozloze nefalšovaně alpské – horskou scenérií, 
profilem sjezdovek i sněhovými poměry. Ač jsou považována 
za rodinná střediska, zvučné jméno mají i mezi freeridery. 
Nová černá sjezdovka Hannese Trinkela s letištní šíří 
zajistila Hinterstoderu i pevné místo v kalendáři Světového 
poháru. Wurzeralm, ležící nad městečkem Spital am Pyhrn, 
přímo u dálnice z Lince do Grazu. Také zde je k mání slušné 

převýšení a solidní možnosti freeridů. Údolní sjezdy jdou 
velmi nízko (do 600 m v Hinterstoderu, do 800 m z 
Wurzeralmu), druhá patra obou středisek jsou naproti tomu 
sněhově zcela spolehlivá.  
Typicky Rakousky upravená vesnička Hinterstoder s 
několika hotely leží v klidném, slepém údolí Stodertal pod 
impozantní skalní hradbou Mrtvých hor (Totes Gebirge). 
Nevelké středisko s nadstandardním 1 200m převýšením 
odkojilo nejednoho českého lyžaře – je totiž jedním z 
nejdostupnějších (skutečně) alpských středisek, i když 
velikostně obsazují druhou ligu. Hlavní sjezdovka z řídce 
zalesněného vrcholu Hutterer Höss (1 858 m) klesá velkým 
obloukem, z něhož se postupně odděluje černá, červená a 
modrá, zpět na centrální plató s krytou 6sedačkou, 
restauracemi a dětskými paloučky. I s pouhými 30 km tratí 
má Hinterstoder plnohodnotné zastoupení obtížností – od 
školních luk přes modrou a červenou dálnici až po prďák 
(Hösskogel), závodní černou (Hannes Trinkl Weltcupstrecke) 
i dva boulové svahy, o freeridu nemluvě. Plány středisek 
jsou na konci nabídky  

 
 SKOL 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA JARNÍ PRÁZDNINY v RAKOUSKU 4. – 10.2. 2012 

Jméno třída  

Rodné číslo 
Zdravotní 
pojišťovna 

 

Adresa bydliště 

 PSČ 

Telefon byt  
Mobil  
– účastník 

 

Telefon otec – zaměstnání  
Mobil  
– otec 

 

Telefon matka – zaměstnání  
Mobil  
– matka 

 

Zdravotní stav – vyplnit i v negativním případě 

ZDE lékař vyplní údaje, které je potřeba, aby při lyžařském, snowboardovém a běžeckém výcviku, pobytu na horách a ubytování v hotelu znal vedoucí kurzu, zdravotník a cvičitel, 

kteří po dobu kurzu přebírají za dítě plnou právní odpovědnost. V případě, že žák má ve škole vyplněný a aktuální Posudek o zdravotní způsobilosti 
potvrzený lékařem – vyplní další část pouze rodiče. 

Zdravotní stav – 

Dítě je zdravé a může se zúčastnit lyžařského kurzu a absolvovat lyžařský výcvik – ANO NE 

Dostal (-a) sérum proti:  

Prodělal (-a) tyto choroby: 

Zvláštní upozornění – alergie, omezení, pravidelně užívané léky  
 
 
 

Potvrzení lékaře Dne: 

Podpis a razítko lékaře 

Znalost lyžování 

Pokročilý 

Znalost snowboardingu 

Pokročilý 
Budu mít s sebou 

snowboard ANO – NE 
Střední zdatnost Střední zdatnost 

Začátečník Začátečník 

Plavec:                    ANO                NE               Požadujeme uzavřít pojištění u pojišťovny KOOPERATIVA:                ANO                   NE 

Pro placení akce žádám vystavit fakturu                       ANO                   NE 

Přihlášku vyplňte ve všech částech! Odevzdat obratem dle uvedených termínů! 

Zavazuji se uhradit zálohu i doplatek dle určených termínů bezhotovostně nebo proti příjmovému dokladu nebo na vyžádanou fakturu či na účet 
pořadatele. V den odjezdu odevzdáme potvrzení o aktuálním zdravotním stavu – tzv. „bezinfekčnost“.  

Výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. 

Dne:........................... Podpis zákonných zástupců - rodičů:..................................................................... 

Poznámka: vyplňuje se za každého účastníka samostatná přihláška! 
Úhrada hotovostně na pokladnu školy nebo bezhotovostně přes účet školy – každému účastníkovi vystavíme 
příkaz k úhradě po odevzdání závazné přihlášky.  (č.ú. 35-9147520247 / 0100, variabilní symbol: rodné číslo ve formátu 

RRMMDDXXXX, specifický symbol: 201117, zpráva pro příjemce: příjmení a jméno účastníka)  



 
 
 

 

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ 
   Banka: 

     

      
na vrub účtu kód banky zúčtujeme celkem Kč 1) dne konst.symbol 2) 

 
    

 
    

 

      

   
  symboly platby   

ve prospěch účtu číslo kód banky částky v Kč variabilní konstant. specifický 

35-9147520247 0 100 
  

0 308 201117 

Zpráva pro příjemce: 
 

      

      V Praze dne: 
 

                                    _______________________________ 

    
razítko a podpis příkazce 

      
Vysvětlivky:    

     
1) Vyplňují klienti, kterým to technické podmínky dovolují, jinak tuto rubriku nevyplňují a celkovou částku uvádějí pod jednotlivými částkami. 

  
2) Klienti  zde uvádějí konstantní symbol jen v případě, že je společný pro všechny účty příjemcù (jednotlivě jej pak neuvádějí). 

   ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ 

   Banka: 
     

      
na vrub účtu kód banky zúčtujeme celkem Kč 1) dne konst.symbol 2) 

 
    

 
    

 

      

   
  symboly platby   

ve prospěch účtu číslo kód banky částky v Kč variabilní konstant. specifický 

35-9147520247 0 100 
  

0 308 201117 

Zpráva pro příjemce: 
 

      

      V Praze dne: 
 

                                    _______________________________ 

    
razítko a podpis příkazce 

       
 
 
 
 
 


