
ORGANIZAČNÍ POKYNY 
34. ročníku Veřejné lyžařské školy SKI KLUB Vratimov s.r.o.  

ročník 2017 

 

 

Veřejná lyžařská škola se bude konat ve třech po sobě jdoucích víkendech v lyžařském areálu 

na Zlatníku a to v závislosti na sněhových podmínkách.  Vyučovacími dny jsou společné 

výcviky sobota-neděle. Zahájení školy je první víkend v lednu 2017 pokud klima 

podmínky to dovolí. Operativně se upřesňuje konání školy na webových stránkách 

www.skizlatnik.cz.   

Doprava dětí: 

Autobusem - z Vratimova po pravidelné lince Vratimov (Radniční nám.), Paskov 

(autoopravna), Frýdek-Místek (Opletalova, Revoluční, Veselá) a Zlatník. Odjezd z Vratimova 

v 7,30hod., předpokládaný příjezd v 16,15hod. do Vratimova. Po předchozí domluvě je 

možná i přeprava doprovodu dětí za poplatek. 

Vlastní doprava – sraz 8,45 hod před srubem LO u parkoviště Zlatník 

Lyžařské vybavení:  

každý účastník musí mít vlastní lyžař. vybavení vč. seřízeného bezpečnostního vázání! 

Doporučujeme vybavit děti náhradními rukavicemi, čepicí, příp. i oteplováky. Stravu na celý 

den si každý zajišťuje sám, k dispozici bude pouze teplý čaj, proto hrnky z umělé hmoty 

s sebou. Doporučujeme lyž. helmu, lyže carvingového typu, hole.  

Organizace VLŠ: 

Informace o termínu zahájení a vlastním průběhu VLŠ budou uveřejněny na 

www.skizlatnik.cz. Dále je možno získat informace na tel. čísle 602 721 046 nebo dotazem na 

e-mail ludmila.kupkova@seznam.cz. 

V případě nemoci účastníka VLŠ nebo jiných závažných důvodů je nutno omluvu nahlásit 

min. 24 h předem. Zameškaný výcvik si může nahradit účastník o rezervní neděli po závěru 

školy. 

Základnou VLŠ je srub LO, který slouží k převlečení, úschově oblečení, občerstvení a 

odpočinku dětí. Z kapacitních důvodů srub neslouží k celodennímu pobytu doprovodu dětí. 

Účastníci VLŠ budou při zahájení rozděleni do 4 družstev dle výkonnosti. V případě 

nepříznivých sněhových podmínek se posouvá termín kurzu o další týden. 

 

Program výcviku:         9,00 - 11,30 hod. lyžařský výcvik 

               11,30 - 12,30 hod. polední odpočinek 

               12,30 - 14,30 hod. lyžařský výcvik 

               15,15 hod.  odjezd ze Zlatníku 

 

Program pro zelené družstvo:     9,00 - 11,00 hod. lyžařský výcvik 

               11,00 - 11,30 hod. 1. přestávka 

               11,30 - 13,30 hod. lyžařský výcvik 

     13,30 - 14,30 hod.  2. přestávka 

               15,15 hod.  odjezd ze Zlatníku 

http://www.skizlatnik.cz/
http://www.skizlatnik.cz/
mailto:ludmila.kupkova@seznam.cz


 

Cena a platba VLŠ:  

za jedno dítě je 3.100,-Kč (resp. 2.700,-Kč bez dopravy), v které je zahrnuta doprava, vleky, 

čaj, lyžařská výuka a pojištění. Cena je splatná do v lednu 2017, před zahájením kurzu a to 

bezhotovostně na účet u České spořitelny č. 1688086379/0800 var. symbol rodné číslo 

dítěte. Závazné přihlášky v digitální formě nutno odeslat prostřednictvím emailu taktéž 

nejpozději v lednu 2017 před zahájením kurzu spolu se zaplacením. 

Přihlášky do VLŠ zasílejte p. Ludmile Kupkové na email ludmila.kupkova@seznam.cz  

(mobil 602 721 046). 

 

Těšíme se na Vás  

 

  Ing. Jiří Šikula, vedoucí VLŠ – sobota 

  Mobil 737 241 567 

   

  Ing. Jan Čtvrtek, vedoucí VLŠ – neděle 

  Mobil 777 145 198 

 

 

Ve Vratimově dne 30. 12. 2016 

 

mailto:ludmila.kupkova@seznam.cz

