
Velká zimní výprava 

CHATA DRAK 
Velká Úpa Krkonoše 

15. – 22.2.2020 

vedoucí: Kavka, Kanár, Miki a spol. 
doprava: vlakem, věci – lyže povezeme autem 
sraz: v sobotu 15.2.2020 pravděpodobně v 8.45 hodin  na vlakovém nádraží v Břeclavi 
ubytování: chata Drak nad Velkou Úpou, Pec pod Sněžkou http://www.chatadrak.cz/ 

s sebou: spacák není potřeba! – peřiny s povlečením jsou v ceně oblečení na spaní, teplé oblečení,   
  dobré boty, přezůvky do budovy, láhev nebo raději termoska na pití, náhradní převlečení,  

hygienické potřeby (kartáček a pastu na zuby, mýdlo, hřeben, ručník), batůžek  
výstroj a výzbroj na běžky: běžky, hůlky a boty na běžky, oblečení – šusťáky nebo  

kalhoty na běžky (oteplovačky nejsou moc vhodné), spodky, lehčí šusťákovku (prodyšnou!) 
dospod – tričko s dlouhým rukávem, mikinu nebo svetr, rukavice, čepici, návleky na boty 
proti padání sněhu do bot, čelovku 
 

Omezené množství běžek, hůlek a botů bude možno zapůjčit na Duhovce   
(prosíme však zájemce o jejich zapůjčení, ať si své požadavky zapíší do přihlášky) 

Běžky budeme chystat a půjčovat na brigádě v pátek 14.2.2020 v 17.00 na Duhovce 
 

jídlo: jako obvykle každý něco vezme (bude upřesněno před odjezdem) část věcí nakoupíme 
               předem a na místo povezeme autem, zbytek (pečivo apod.) budeme kupovat na  
               místě, jídelníček a potraviny, které budou brát družiny, upřesníme na DS 14 dní před akcí 
program: hlavně výcvik na běžkách a výlety na nich v okolí Velké Úpy případně na Sněžku 

možné je sjezdování  ve Velké Úpě a okolí  – jen pro zdatnější lyžaře – ne pro úplné 
začátečníky, výpravy na sněžnicích, hry na sněhu i v klubovně…  

cena: 2.500,- Kč (režisté 2.200,-), v ceně nejsou vleky 
návrat: v sobotu 22.2.2020 ve 15.52 rychlíkem z Pardubic 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VELKOU ZIMNÍ VÝPRAVU 
přihlašujeme našeho syna 

 
Jméno a příjmení:___________________________________________________________________ 
 
Datum narození:________________________ bydliště:_____________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

Na Velkou zimní výpravu do Krkonoš 15. – 22.2.2020 
 

A máme zájem o půjčení běžek výšky postavy:_________ a botů vel.________ 
 

 
v Břeclavi dne:___________________ podpis zákonných zástupců_____________________________ 

http://www.chatadrak.cz/

