
Pokyny pro účastníky školního sportovního kurzu 

Davidův mlýn-

Kružberk 
12. 9. – 16. 9. 2022 

 

Věnujte prosím pozornost následujícím informacím. 

ODJEZD: 12. 9. 2022 
- místo srazu: 7:30 budova školy – Tyršova 34, 746 01 Opava  

- místo odjezdu: Opava Východ 8:14  

PŘÍJEZD: 16. 9. 2022  
- příjezd: 12.00 Opava Východ 

- tato doba se může kvůli dopravní situaci změnit 

Doprava: 
 

UBYTOVÁNÍ a STRAVA: 

Ubytování je zajištěno v rekreačním zařízení Davidův Mlýn. V areálu se nachází 

restaurace a jídelna, klubovny, fotbalové a volejbalové hřiště, tělocvična, 

ohniště, Putting golf, Mini curling. Ubytování bude v pokojích po 4 osobách. 

Každý pokoj má vlastní sociální zařízení, wifi připojení a televizi.  V ceně 

ubytování je stravování v podobě plné penze. Po celou dobu provozu je 

v jídelně otevřen bar s velkým výběrem nápojů, kávy, nanuků, cukrovinek a 

minutkových jídel. 

Web: www.daviduvmlyn.cz 

 

 

http://www.daviduvmlyn.cz/


PODROBNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

1. DEN  
- 8.14 odjezd z Opavy 

- 8.47 příjezd Melč, turistická vycházka Moravice-Kružberk 

- 11.30 Davidův mlýn-příchod 

- 12.00 oběd 

- 18.00 ubytování  

- 14.00 sportovní aktivity (střelba, netradiční hry) 

- 18.30 večeře 

- 19.30 zahájení kurzu, program kurzu 

 

2. DEN  
- 8.00 snídaně 

- 9.00 horolezecký výcvik/ Putting golf-turnaj 

- 12.00 oběd  

- 14.00 horolezecký výcvik/ Putting golf-turnaj 

- 17.00 sportovní aktivity fotbal/volejbal/frisbee/Kim-ball 

- 18.30 večeře, společenské aktivity 

- 19.30 vyhodnocení sportovních aktivit, program na 3. den  

 

3. DEN  
- 8.00 snídaně  

- 9.00 turistika-celodenní pěší vycházka na rozhlednu Halaška 

- 12.00 Budišov nad Budišovkou-oběd  

- 16.00 Davidův mlýn-příchod 

- 17.00 sportovní aktivity fotbal/volejbal/frisbee popř. odpočinek 

- 18.30 večeře 

- 19.30 zhodnocení dne, program na 4. den 

 

4. DEN  
- 8.00 snídaně  

- 9.00 turistika Jánské koupele/ Mini curling 

- 12.00 oběd  

- 15.00 turistika Jánské koupele/ Mini curling 

- 18.30 večeře  

- 20.00 Táborový oheň-zhodnocení kurzu 

5. DEN  
- 8.00 snídaně  

- 9.00 turistika Těchanovická vyhlídka 

- 10.39 Odjezd Staré Těchanovice-Vítkov 11.03(přestup)-Opava východ 12.00   

 



CENA: 4 400,- Kč 

 

S SEBOU: 

- Doklady – občanský průkaz  

- Kartičku pojištěnce 

- Vhodné sportovní oblečení (i náhradní) na výšlapy a sportovní aktivity v arealu, 

turistickou obuv, lahev na pití na turistiku 

- Pláštěnku – pro případ nepříznivého počasí 

- Mobilní telefon, nabíječku 

- Základní léky 

- Kapesné na celý týden 

- Společenské hry, popř. hudební nástroj 

KONTAKT: 

Kontaktní osoby: Mgr. Jiří Herzig- tel. 603 582 607, email jiriherzig@seznam.cz 

 

 

 


