
   

KULTURNĚ HISTORICKÝ KURZ 
I. ROČNÍK 

PRAHA 2022 
TERMÍN 
2. 5. – 6. 5. 2022 
ODJEZD 
pondělí 2. 5. 2022, 6.00 Fügnerova, Liberec (Regiojet) 
SRAZ  
5.45 na zastávce autobusu 
PŘÍJEZD 
pátek 6. 5. 2022, 15.05 Fügnerova, Liberec (Regiojet) 
S	SEBOU 

• kartička pojištěnce, občanský průkaz, přiměřený obnos peněz (obědy, večeře) 
• vhodná obuv na celodenní chození (túry) po Praze (pro slečny nevhodné podpatky) 
• deštník, nepromokavá bunda, pláštěnka (chodí se za každého počasí) 
• pohodlné oblečení, ale pozor!!! nezapomeňte, že se bude chodit i do divadla, do 

kterého půjdeme přímo z	celodenního výletu po Praze, tzn. nebudeme se vracet do 
Lorety, abychom se převlékli, myslete tedy na to, abyste měli v	batůžku připravené 
slušné oblečení, vhodné do divadla nebo se ustrojili na celý den slušně (třeba jako do 
školy) – např: tmavé džíny, tričko s	límečkem. 

• hygienické pomůcky 
• dostatek spodního prádla a ponožek 
• oblečení – připravte se, že je květen nevyzpytatelný – tedy může nás přepadnout letní 

žár, podzimní déšť i zimní chlad 
• příruční zavazadlo – nejlépe batoh, který budete nosit celý den (na svačinu, pití…) 
• obuv: přezuvky, sportovní na túry, do divadla 
• nezapomeňte na VÁŠ REFERÁT A AKTIVIZAČNÍ ÚLOHU!!! Každý mějte v	příručním 

zavazadle bloček (nejlépe A4 nebo alespoň A5) a psací potřeby 
• svačiny: sušenky, müsli, jablko, piškoty a jiné trvanlivé potraviny, které se nezkazí 

DOPORUČENÍ 

Velké zavazadlo nemusí být krosna, ale klidně kufr (oblečení, zejména do divadla, se tolik 
nepomačká) – na Loretu jedeme metrem a tramvají. Nezapomeňte si lahev s	pitím na pochůzky 
po Praze.  

Cennosti (tj. peněženka s	doklady s finančním obnosem) si ukládejte do příručního zavazadla 
úplně naspod. Kdo se bojí, může si vzít kabelku, brašnu na peněženku, kterou můžete nosit přes 
rameno při sobě. 

Kurz je nedílnou součástí výuky, proto je povinná v	plném rozsahu a vztahují se na ni všechna 
školní pravidla a ustanovení (školní řád). Během pobytu je přísně zakázáno kouřit či požívat 
jakékoliv návykové látky (alkohol, drogy). Studenti budou poučeni o bezpečnosti práce po celou 
dobu trvání kurzu a o aktuálních epidemiologických opatřeních před odjezdem ve škole, 
následně i v	pondělí při zahájení kurzu. 

PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ 

Vzhledem k	předešlým zkušenostem s	nárazovými změnami různých opatření, mějte prosím u 
sebe (Vy, kteří jste očkovaní) očkovací certifikát. Je nutné, abyste měli s	sebou dostatečnou 
zásobu roušek či respirátorů nezbytné pro přesuny MHD či dálkovým autobusem. Doporučuje 
se taktéž desinfekce rukou.  

V	Liberci dne 5. dubna 2022  

Alžběta Sakařová, Alena Šáfrová, Zbyněk Plocar  



   

NÁVRATKA – odevzdat do 28. dubna 2022 třídní profesorce Mgr. Aleně Šáfrové 

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ) STUDENTA: 

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s	organizací a programem kulturně historického kurzu 

prvního	ročníku	v	Praze,	kterého	se	můj	syn/má	dcera……………………………………………………………………… 

zúčastní. 

Dále prohlašuji, že můj syn/dcera netrpí žádnými zdravotními omezeními či komplikacemi, které 

by mu/jí bránily v	absolvování kulturně historického kurzu v	Praze, případně které by mu/jí mohly 

způsobit zdravotní potíže. 

Léky, které musí mé dítě pravidelně užívat: 

 

 

Zde uvádím zdravotní obtíže mého dítěte:  

 

 

datum …………………………………………  podpis……………………………………………………………… 
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