Letní kurz v Dolní Čermné
2.–8. září 2022
pro studenty 1. ročníku studijního programu Tělesná výchova se
zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku a studijního
programu Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický
základ

Na cestě | On the road
s podtitulem Hledání sebe sama prostřednictvím APA uprostřed luk, vod a strání
Román amerického spisovatele Jacka Kerouaca, který jej napsal v dubnu 1951, ale kniha vyšla až v roce 1957
v nakladatelství Viking Press. Román je z velké části založen na Kerouacových autobiografických
vzpomínkách a je psán stylem proudu vědomí. Kerouac v knize popisuje zejména své cestování napříč
Spojenými státy se svými přáteli. Jejich jména jsou v knize pozměněná, avšak předlohou pro hlavní postavy
románu se staly Kerouacovy skutečné postavy (http://cs.wikipedia.org/wiki/Na_cest%C4%9B).
I vy se vydáte na cestu. Jedna z nejoblíbenějších cest je „cesta z města“. Tentokrát je to právě tak. Cesta
z města vede často na venkov a na jeden takový se vydáme právě my.
Kam až dojet (místo konání akce)
Společné setkání a formální zápis ke studiu na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (FTK
UP) proběhne v budově děkanátu FTK UP (budova NA, třída Míru 117, Olomouc, městská část Neředín). Poté
následuje hromadný odjezd autobusem do obce Dolní Čermná (mezi Lanškrounem a Letohradem), kde začne
i samotný kurz. Pokud někdo z Vás bude chtít odjet na kurz z Olomouce vlastním autem (zejména z důvodu
dopravy zpět po kurzu), pak je i tato varianta možná.
Kdy tam dojet (termín konání akce)
Naše společné putování začíná v Olomouci dne 2. 9. 2022 formálním zápisem ke studiu na FTK UP. Akci pak
společně ukončíme dne 8. 9. 2022 ve 12 hod. příjezdem do Olomouce. Pokud někdo z Vás preferuje vlastní
dopravu, kurz pro něj začíná 2. 9. 2022 v 14:30 v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné a končí 8.9 2022
v 10:00 hod.
Kde budeme ubytovaní
V malebné krajině Orlických hor, mezi loukami, vodou a stráněmi. Ubytování bude v chatkách po 4 až
6 osobách.

Cena kurzu
Ačkoliv zkušenosti, které na kurzu získáte, jsou k nezaplacení, přesto bude nutné uhradit částku 4900 Kč.
Číslo účtu: 19-1096330227/0100 (do poznámek platby uvést jméno a příjmení studenta)
Variabilní symbol: 99510806
V ceně je zahrnuto ubytování v chatkách, doprava autobusem z Olomouce a zpět (platí i ti, kteří se
rozhodnou dopravit jinak), náklady na zapůjčení a amortizaci sportovního materiálu, plná penze, pronájem
vybraných sportovišť, bonusové občerstvení apod. Počítejte i s poplatky, které jsou spojeny se zápisem
ke studiu (ty se hradí extra nad rámec kurzu dle instrukcí, která Vám budou zaslány z Oddělení pro studium
FTK UP).
Důležité
Pokyny ke kurzu a přihláška Vám bude zavěšena na portálu UP, nebo si ji vyzvednete na FTK UP (Katedra
aplikovaných pohybových aktivit, sekretariát, pí Renata Kolisková, budova NC, dveře č. 219). Případně je
naleznete na oficiálních stránkách FTK UP.
Vyplněnou přihlášku včetně potvrzení o platbě zašlete nebo přineste do pátku 12. 8. 2022 na adresu FTK
UP, Katedra aplikovaných pohybových aktivit, sekretariát, pí Renata Kolisková tř. Míru 117, Olomouc, 771 11.
Je také možné vše naskenovat a poslat emailem na renata.koliskova@upol.cz.

Co vše nutně s sebou
Vhodné oblečení a vybavení pro pohybové aktivity a pobyt v letní přírodě, náhradní oblečení do každého
počasí, servisované jízdní kolo včetně přilby na kolo, plavky, nepromokavou bundu, karimatku, spacák,
čelovku, nůž, pevné boty do vody (nesmí být nazouváky ani sandály), hygienické potřeby, osobní léky, láhev
na vodu, kartu pojišťovny, teplé oblečení na večer…
Rozhodně nezapomenout
Vašim úkolem je také upéct cokoliv vlastní silou (nejen koláčem a buchtou je člověk živ) a dovést pro první
den. Dovezte si také věc, která Vás nejčastěji provází na Vašich cestách, ať už je uskutečňujete vlakem,
autem na kole či jinak. Nezapomeňte si také dovést svou vlastní současnou fotku (může být i kopie, jelikož
dojde k jejímu zničení).
Doporučujeme Vám vzít si také mapu Orlických hor, hudební nástroj, osobní doklady. Kreditní karty jsou Vám
v těchto místech k ničemu, avšak peníz přijde vhod. Vzhledem k možné měnící se situaci Covid si sebou
prosím vezměte i respirátory.
Upozornění
Případné omluvenky můžete doručit na Katedru aplikovaných pohybových aktivit FTK UP (kontakt viz výše)
nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu, jinak musíte počítat se stornopoplatkem ve výši ceny za 1. den
pobytu. V případě, že omluvu nedoručíte před začátkem kurzu vůbec, pak je stornopoplatek 100%.Pro zdárné
splnění studijních požadavků je nutné absolvovat kurz v plném rozsahu.
Mgr. Tomáš Vyhlídal, hlavní vedoucí kurzu

Závazná přihláška
na kurz v Dolní Čermné ve dnech 2.–8. září 2022
Přihlašuji se závazně na povinný letní výcvikový kurz oboru konaný ve dnech 2.–8. 9. 2022 v Dolní Čermné,
Areál zdraví. Prohlašuji, že jsem si vědom/a toho, že případná změna rozhodnutí nebo neúčast na kurzu
podléhá od této chvíle penalizaci.
Jméno a příjmení:
Adresa bydliště:
Ročník studia:
Email:
Telefonní kontakt:
Poznámka/zvláštní přání (např. dietologické):
Případné zdravotní limity:
(vhodné zakroužkujte):
Využiji společné dopravy autobusem na kurz (tam i zpět)

ANO

Dopravím se na kurz samostatně (nevyužiji společné dopravy autobusem) ANO

Zkušenost s vodní turistikou (zakroužkujte):

žádná

malá

jakžtakž velká

Zkušenost s cykloturistikou:

žádná

malá

jakžtakž velká

Zkušenost s lanovými aktivitami:

žádná

malá

jakžtakž velká

Zkušenost s orientací v přírodě a topografií:

žádná

malá

jakžtakž velká

Zkušenost s prací s osobami s postižením:

žádná

malá

jakžtakž velká

Souhlasím, aby fotodokumentace a videodokumentace pořízené na kurzu mohla být zveřejněna na webových
stránkách FTK UP, www.apa.upol.cz nebo použita ke vzdělávacím a propagačním účelům. Souhlasím také,
aby informace z kurzu mohly být použity k prezentačním či výzkumným účelům. V případě nesouhlasu
prosím uveďte, že nesouhlasíte.

V ……………………………………….. dne ………………………………. podpis: ……………………………………………………….

