Informace k plánovanému
zájezdu VI.C
TERMÍN:

14. - 16. června 2002

Vážení rodiče,
obracím se na Vás na základě domluvy s Vašimi dětmi a mými žáky a společně projeveného
zájmu uspořádat na závěr letošního školního roku trochu náročnější a atraktivnější školní
výlet než bývá obvyklé. Protože se celý plán zájezdu setkal nejen s podporou ze strany dětí,
ale i ze strany vedení školy, dovoluji si Vám nabídnout již zcela konkrétní návrh.
Celý plán zájezdu vychází z dlouholetých zkušeností s pořádáním tohoto typu akcí. Již 7 let
pořádáme každoročně akce s podobným programem (bližší info z některých zájezdů např.
viz sekce „Akce“ na www.hostynska.cz). Snahou je nabídnout dětem možnost poznat
za přijatelnou cenu nádhernou přírodu Solné komory a masívu Dachsteinu, kde společně
strávíme tři dny. Celá akce bude zaměřena převážně na turistiku a poznávání krásné přírody
východních rakouských Alp a měla by být vyvážením a protipólem času stráveného ve
školních lavicích či před monitorem PC...
Program i trasu budeme mít možnost upravovat podle momentální nálady, únavy i počasí.
Turistiku a táboření v krásné alpské přírodě si budeme zpestřovat koupáním v průzračných
jezerech i návštěvou zajímavých pamětihodností.
V neposlední řadě přispěje jistě tento „výlet“ i k utužení kolektivu a k načerpání
nezapomenutelných zážitků, které děti ve školní budově určitě nezískají.

PROGRAM:
1. den (13. 6.)

ve večerních hodinách odjezd od ZŠ

2. den

příjezd do oblasti Solné komory, Traunsee - jedno z největších
rakouských jezer, jezero Offensee - možnost koupání v krásném mimo
civilizaci položeném horském jezeře uprostřed alpské přírody, odpolední
výstup
do centrální části pohoří Totes Gebirge kolem vodopádů
Rinnerwasserfall k vysokohorskému jezeru Wildensee (1534 m).

3. a 4. den

přejezd k poslední civilizaci na úpatí divokých západních srázů
nejvýchodnější evropské třítisícovky Dachsteinu. Zde obklopeni drsně
krásnou vysokohorskou krajinou s vrcholy dosahujícími téměř třítisícových
výšek návštívíme horská plesa Gosausee (1154 m) a odejdeme na
dvoudenní túru divokým labyrintem krasových útvarů, vodopádů a
úchvatné přírody nad horní hranicí lesa. Vystoupáme po turistické trase
k chatě Adamekhütte (2196 m) a pod západními svahy nejvyššího
vrcholu Dachsteinu (2997 m) se dostaneme až k úpatí horského
ledovce. Zde na osvědčeném, vyzkoušeném a bezpečném místě
obklopeni krásnou kulisou skoro třítisícových štítů přespíme v nadm. výšce
přes 2000 m a pokud vyjde počasí, budeme svědky fantastické podívané
při západu slunce, které bude zacházet hluboko pod námi v údolí.

5. den (17. 6.)

přes noc návrat do Prahy

Zájezd se stejným programem se uskutečnil již v letech 1998 a 2000 a měl mezi tehdejšími
žáky naší školy velký ohlas.
DOPRAVA:

dálkový autobus Karosa s osvědčeným a spolehlivým řidičem

CENA:

2 400 Kč

Spaní ve vlastních stanech, tábořiště Offensee a Adamek, případně Camping Gosamühle.
Veškeré podrobnosti budou domluveny na informační schůzce rodičů v průběhu května.
Podmínkou uskutečnění zájezdu je zájem Vašich dětí a především Váš souhlas s jejich
účastí. Výsledná cena je kalkulována pro celkový počet 21 účastníků (VI.C), při nenaplnění
této kapacity budeme muset uskutečnění akce řešit operativně, případně se z pochopitelných
důvodů nebude moci zájezd uskutečnit. Prosím proto o včasné sdělení Vašeho zájmu
na přiloženém dotazníku. Na květnové informační schůzce pro rodiče, kde budou upřesněny
podrobnosti ohledně vybavení, cestovních dokladů, přesného času odjezdu a návratu, jídla
atd., bude vybrán účastnický poplatek.
Nezapomeňte, prosím, že bude potřeba platný cestovní pas. Obvyklá doba jeho vystavení je
14 - 30 dní.
Zájezd byl schválen vedením školy. Budou dodržena všechna pravidla bezpečnosti a
splněna ustanovení Ministerstva školství pro konání školních zájezdů do zahraničí.
S pozdravem
Jan Vesták (vedoucí zájezdu)
vestak@hostynska.cz


Souhlasím - nesouhlasím s tím, aby se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zúčastnil(a)
zájezdu 6. třídy ZŠ Hostýnská na Dachstein za výše stanovených podmínek.
.........................
datum, podpis zák. zástupce
Vaše nápady a připomínky k zájezdu:

