
SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ 27. – 31. 5. 2019 LA2.A a U2.A 

 turistický kurz je povinný 

 na kurz se vybírá záloha 300,- Kč (tato částka by neměla být překročena) 

 cestu vlakem od ČD si hradí každý žák sám; místenky zajistíme 

 zálohu vybírá Mgr. Bagová Vladimíra od 6. 5. do 10. 5. 2019 

 vyúčtování bude provedeno do konce června (případné přeplatky budou žákům vráceny) 

Pondělí – 27. 5. 2019 

 pěší turistika (Zlatá Koruna – Dívčí Kámen – Holubov); Dívčí Kámen – vstup 50 Kč 

 doprava vlakem GW Train Regio (20 Kč) – jízdenky kupuje Mgr. Bagová 

 7:30 – 14:00 

 S sebou: pohodlná obuv, oblečení dle počasí (případně pláštěnka, nepromokavá bunda, deštník), kartička pojišťovny, OP, 

pití, svačina, kapesné, osobní léky, pokrývka hlavy 

 Sraz v 7:30 na vlakovém nádraží u pokladen 

Úterý – 28. 5. 2019 

 Praha (Národní muzeum 50 Kč, prohlídka + pracovní listy, Václavské náměstí) 

 doprava vlakem ČD (80 Kč) – jízdenky si kupuje každý sám!!! 

 7:15 - 18:20 hodin 

 S sebou: pohodlná obuv, kartička pojištěnce, OP, svačina, pití,  

oblečení dle počasí, osobní léky, pokrývka hlavy, společenská hra  

do vlaku, kapesné 

 POZOR ZMĚNA!!! Sraz v 7:15 na vlakovém nádraží u pokladen  

(z ČB do Tábora je výluka – jedeme autobusem) 

Středa – 29. 5. 2019 

 Disc golf (Frisbee golf) Stromovka Č. Budějovice 

 9:00 – 12:00 hodin 

 S sebou: pohodlná obuv, kartička pojištěnce, OP, svačina, pití, oblečení dle počasí, osobní léky, pokrývka hlavy 

 Sraz v 8:45 na Sokolském ostrově (před plovárnou) 

Čtvrtek – 30. 5. 2019 

 varianta 1: rafty Vyšší Brod – Rožmberk (půjčovné cca 150 Kč/os.) 

 varianta 2: památky Českého Krumlova (zámek cca 140 Kč/os.); určeno pro všechny, kdo se z jakéhokoliv důvodu 

nemohou zúčastnit plavby na raftech 

 doprava vlakem ČD (50 Kč) – rafty, jízdenky si kupuje každý sám!!! 

 doprava vlakem Č. Krumlov GW Train Regio – jízdenky kupuje vyučující 

 8:00 – 16:00 hodin POZOR ZMĚNA!!! 

 S sebou: pohodlná obuv či obuv do vody, plavky, ručník, kartička pojištěnce, OP, svačina, pití, oblečení dle počasí, 

osobní léky, pokrývka hlavy, opalovací krém, kapesné 

 Sraz v 7:45 na vlakovém nádraží ČB u pokladen 

Pátek – 31. 5. 2019 

 orientace se slepou mapou po Českých Budějovicích s tajenkou 

 9:00 - 12:00 hodin 

 S sebou: pohodlná obuv, kartička pojištěnce, OP, svačina, pití, oblečení dle počasí, osobní léky,  

 Sraz v 9:00 na Sokolském ostrově (před plovárnou)  

 

V případě nepříznivého počasí (týká se především sjíždění Vltavy) bude probíhat náhradní program pro všechny podle 

varianty 2. 

Pokud někdo bude čekat nebo bude chtít zůstat na místě určení, je nutné předem dodat lísteček se souhlasem rodičů + tel. kontakt 

na rodiče pro zpětnou kontrolu. 

      Mgr. Bagová Vladimíra – 606 315 690, bagova@skolacb.cz 

      Mgr. Jindrlová Brigita – 777 604 301, jindrlova@skolacb.cz 
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