
POKYNY 
pro účastníky KZV/KAL, KPAL - Kurz pohybových aktivit v přírodě - letní 

 
v termínu 31. 8 - 4. 9. 2020 

 
Vedoucí kurzu: Mgr. Michaela Pospíšilová, DiS. 
Instruktor:  
Doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc., Mgr. Michaela Pospíšilová, DiS., Mgr. Jan Schuster, Ph.D. 
Místo konání: Penzion Kobylnice, Kobylnice 47, 382 78 Lipno nad Vltavou 
http://kobylnice.sumava.net/kobylnice/kontakt.asp 
 
 
Termín konání:  (po – pá) pro studenty VKZ  
Zahájení kurzu: v pondělí  31. 8. 2020 ve 12,00 hod. v Penzionu Kobylnice 
Ukončení kurzu: v pátek 4. 9. 2020 ve 14,00 hod 
Kapacita kurzů:   32 míst pro studenty KS a PS VKZ 
 
Postup pro přihlášení na kurz: Student vyplní přihlášku, která je k dispozici na www 

stránkách (https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kzv/kurzy.php). 
Přihlášku je potřeba vyplnit a odevzdat osobně (nikoliv e-mailem) 
spolu s potvrzením o zaplacení do 17. 4. 2020 na sekretariát KVKZ 
k zaevidování a závaznému přihlášení na kurz. Potvrzení o zaplacení 
kurzu (pouze vyfiltrovaná platba, ne výpis za celý měsíc apod., 
případně potvrzení z pokladny PF) Nutno uvést jméno, za koho byla 
platba uhrazena! Pozdější přihlášení ani platba není možná. 

 V případě nedodržení stanovených termínů je student z účasti na 
kurzu automaticky vyřazen! Nepřihlášené studenty nelze zahrnout 
dodatečně do výuky!!!  

 
Cena kurzu celkem: 3220,- Kč/os/kurz 
po položkách:  

- 2440,-Kč – ubytování – 4x300,- Kč, stravování 4x280,- Kč, pátek oběd 120,- Kč 
- 530,-Kč - vodácký materiál – lodě, kajaky, vesty, pádla, personál k manipulaci a 

přípravu vodáckého materiálu, doprava materiálu, přeprava osob z cíle putování zpět. 
- 250,- Kč - půjčovné JU PF KVKZ – Servis pack na údržbu kol – mazací olej 1x, 

mazací tuk 1x, čistící prostředky 2x, kartáč ocelový 2x, souprava nářadí, stojan na 
opravu kol 1x, brzdové špalky, veloduše, lepení, lanko brzdové, lanko k měniči, 
náhradní plášť 28“, náhradní plášť 26“, velo pumpička malá, velo pumpička velká, 
hole na NW 10x, nástavec NW na hole 10x, souprava badminton 2x, míč na volejbal 
2x, talíř freesbe, souprava soft ball 1x, mapy lokality, v rámci „Cykloškoličky“ 
adekvátní servis kol viz. Rámcový program kurzu.  

 
Cena kurzu zahrnuje: ubytování (pokoje, chaty), stravování (4x plná penze + páteční oběd), 
půjčovné a dopravu vodáckého materiálu, půjčovné ostatních sportovních potřeb, drobný 
cykloservis. 



Způsob provedení a ověření platby:  
student může zaplatit hotově v pokladně PF, Jeronýmova 10 nebo převodem z účtu na účet 
PF: 
číslo účtu: 104725778/0300 
var. symbol: 1241  
spec. symbol: rodné číslo účastníka kurzu (z důvodu zpětného ověření platby) 
 
Doprava na kurz: individuálně 

Ubytování: Penzion s restaurací -  všechny pokoje s terasou, většina s výhledem na 
jezero. Na všech pokojích vlastní soc. zařízení, lednička, tv, wifi, 3x 2lůžkový pokoj,  3x 
3lůžkový pokoj,  1x 4lůžkový pokoj, APARTMÁ (ložnice, obývák - 5 lůžek),  rodinný 
dvouložnicový pokoj (5 lůžek), chata. Možnost přistýlek.  

Stravování: Plná penze, začínáme v pondělí obědem, končíme v pátek obědem. Specifické 
požadavky na stravu (např. vegetariánská strava aj.) není možné z personálních důvodů 
zajistit. V takovém případě student uhradí částku bez stravy, tedy 1980,- Kč. Bezlepkovou 
dietu nutné nahlásit do přihlášky. Voda na ubytovně je pitná. 
 
Vybavení na kurz (pouze doporučení):  
- vodácký materiál (lodě, vesty pádla, barely, doprava tam/zpět) – v ceně kurzu 
- sportovní potřeby a doplňky (frisbee, souprava badminton, souprava stolní tenis, volejbalové 
míče, síť, hole NW) – v ceně kurzu 
- souprava na opravu duší, náhradní duše – v ceně kurzu 
- mapa lokality – v ceně kurzu 
- jízdní kolo (horské nebo trekové) odpovídající Vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů o 
schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 13 - 
Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky a cyklistickou přilbu 
odpovídající normě EU/ČSN 1078 - zajistí si student  
Osobní vybavení: sportovní oblečení, 1x teplejší oblečení, boty do vody – neopren nebo 
starší tenisky, plavky, pevné boty na pěší výlety a NW, opalovací krém, sluneční brýle, menší 
batoh, cyklistické rukavice, cyklistickou láhev na pití, hygienické potřeby, osobní léky. 
 
Náplň kurzu: teorie a praxe cykloturistiky, vodní turistiky, pěší turistiky a Nordic Walking, 
Adekvátní pohybové aktivity viz. Program kurzu 
Zápočtové požadavky: absolvování programu kurzu v plném rozsahu; absolvování 
celodenního vodáckého putování; aktivní účast na přípravě a následné absolvování 
celodenního cykloturistického výletu s kilometráží min. 40 km; precizní příprava, absolvování 
a prezentace „Den podle mého“ 
Omluvení neúčasti: Kurz je pro posluchače povinný, končí zápočtem. Případnou neúčast je 
třeba okamžitě oznámit vedoucí kurzu  na tel. 387 773 148, je však nutné počítat se storno 
poplatkem, jehož výši nemůže vedení kurzu ani KVKZ PF JU nijak ovlivnit!!!  
             
 
Doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc.    Mgr. Michaela Pospíšilová, DiS. 
       vedoucí KVKZ                                   vedoucí kurzu 


