
SOPKo - HORY 2022 

 
 Sportovní oddíl plavání Kolín pořádá tradiční zimní kondiční soustředění 

HORY 2022 v Herlíkovicích.  

 

Termín: sobota 8.1.2022 – sobota 15.1.2022 

 

Cena – 3 500 Kč na osobu (ubytování, stravování, doprava tam), počet míst omezen, 

(platí pouze pro I. a II. družstvo). V případě více přihlášek, než je kapacita chaty, bude 

přihlíženo k docházce na tréninky a plaveckým výkonům. Lze platit ihned. 

 

Pernamentky: cca 2000 Kč na týden, bude koupeno hromadně 

 

Sportovní oddíl plavání Kolín nezajišťuje pojištění. 

 

Lyžařské vybavení : 

 Sjezdové a běžecké lyže. Dopoledne sjezdové lyžování, odpoledne běžky. Bylo 

by velmi vhodné, aby všichni měli běžky. 

 

Odjezd: sobota 8.1.2022 

Doprava autobusem:  

sraz 12.00 parkoviště Vodního světa Kolín 

 

Příjezd: sobota 15.1.2022 

Zpět individuální doprava: sraz parkoviště Benecko, Mrklov, Na křížovkách 1030 

hod.  

 

Kontakt: Ing. Miloslav Lhotka,Ph.D.,  777865786  

Přihlášku (viz níže) prosím pošlete na mailovou adresu : miloslav.lhotka@vscht.cz 

 

Veškeré věci musí být v jednom batohu nebo tašce. Cesta na chatu je asi 1,5 km 

pěšky. Batohy a lyže poveze skútr. 

 

Seznam věcí:   

 pantofle na přezutí do chaty 

 4 x tričko 

 spodní prádlo 

 3 x ponožky (2 x teplé) 

 zimní boty  

 tepláky a svetr 

 zimní bundu 

 čepice, rukavice na lyže + zimní rukavice 

 lyžařské brýle 

 lyžařská helma - povinně 

 šála 

 oteplovačky nebo šponovky 

 osobní hygienické potřeby 

 ručník 

 plavky a věci na plavecký trénink 

 

 

 

 

 



Přihlášení: 

 

Větrovský - placeno 

Mach D. 

Pavlíček F. 

Pavlíček R. 

Myšková E. 

Bendová Karolína 

Procházka M. 

Suk D. – placeno 

Bednarčík F. 

Břinčil M. 

 

Nutno vyplnit selfreporting a odevzdat u autobusu 

 

Pokud někdo chybí, okamžitě volejte na 777865786.  

 

 

Vedoucí: Kavřík, Tůmová, Davídek 

 

Zdravotník a běžky: Neumann, Zelená 

 

Kuchař: Lhotka, Horáček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOPKo - HORY 2022 - Přihláška 

 

 Sportovní oddíl plavání Kolín pořádá HORY 2022 v Herlíkovicích.  

 

Termín: sobota 8.1.2022 – sobota 15.1.2022 

 

Cena – 3 500 Kč na osobu (ubytování, stravování)  

Pernamentky: (cca 2 000 Kč) 

Sportovní oddíl plavání Kolín nezajišťuje pojištění. 

 

Lyžařské vybavení : 

 Sjezdové a běžecké lyže. Dopoledne sjezdové lyžování, odpoledne běžky. Bylo 

by velmi vhodné, aby všichni měli běžky. 

 

Kontakt: Ing. Miloslav Lhotka,Ph.D.,  777865786  

Tuto přihlášku prosím pošlete na mailovou adresu : miloslav.lhotka@vscht.cz 

 

 

Jméno a příjmení:  

 

 

Bydliště:  

 

 

 

Telefon:  

 

 

Email: 

 

 

 

Závazně přihlašuji svého syna (dceru) na kondiční soustředění Herlíkovice 2022 

v termínu 8.1.-15.1.2022.  

Prohlašuji, že můj syn (dcera) je zdráv/a a je schopen/a zvládnout lyžařský výcvik. 

 

Podpis zákonných zástupců: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOUSTŘEDĚNÍ SOPKo - HERLÍKOVICE 2022 
8. – 15. 1. 2022 

potvrzení o bezinfekčnosti 
Písemné prohlášení účastníka nebo zákonného zástupce dítěte 

 
ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a 

mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, v platném znění  

Já, níže podepsaný/á ......................................................................... datum nar.: ................................................ 

                                             (jméno a příjmení, resp. zákonného zástupce)  

adresa: …………………………………………………………………………………………………………….…………………..………..…….…….……………… 

 

telefon: …………………………………………… email: …………………………………………………………….… ……..……………………….. 

 

jako zákonný zástupce dítěte ..............……................................................... datum nar.: .............................. ............... 

                                                                (jméno a příjmení dítěte)  

prohlašuji,  

že výše uvedená osoba – já, nebo dítě jehož jsem zákonným zástupcem, 

a) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o 

příznaky infekce covid-19, tj. zvýšená teplota, suchý kašel, zvýšená únava, produkce sputa (hlen z dýchacích cest) dušnost, bolest 

v krku, bolesti svalů a kloubů, bolesti hlavy, třesavka, ztráta chuti a čichu pocit na zvracení nebo zvracení, průjem, hemoptýza 

(vykašlávání krve) překrvení spojivky atd.  

b) v 14 dnech před konáním akce nepřišla do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním Covid19 nebo osobou 

podezřelou z nákazy a že jí ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ní ve společné domácnosti nebylo nařízeno karanténní 

opatření.  

Uvádím dle skutečnosti, že dle čl. I/17 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN 

a) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování že: 

I. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku 

( dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní 

ii. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu posle SPC uplynulo nejméně 14 dní 

b) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní 

d) osoba absolvovala n RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším 7 dní 

     Tato možnost se týká osob mladších 18 let, osob, které se nemohou podrobit očkování, a osob s nedokončeným očkováním, 

     které jsou buď po podání  první dávky u dvou  dávkového  schématu, nebo od podání druhé dávky u dvou dávkového  

    schématu nebo od podání první dávky u jedno  dávkového  schématu ještě neuplynulo 14 dní.. 

 

(variantu, která se Vás týká zakroužkujte) 

Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.  

  

V ………………………. dne*………………     

…………………………………………… 

      podpis                                

   *) datum ne starší, než jeden den před akcí             (u dětí podpis zákonného zástupce)  


