
Venezia 2011 – Bulletin č. 2 

 
Termín:  10.-14.11.2011 

 

Místo:              Itálie, Brendola, Padova & Venezia              

 

 

Program :  

 

Program našeho zájezdu bude následující : 

 

čtvrtek 10.11.  večer - odjezd z nástupních míst (viz.dále) 

pátek 11.11.  cca 8 hodin – příjezd do Hotelu Castelli, snídaně v hotelu  

 dopoledne – odpočinek po cestě, oběd ve vlastní režii 

 cca 11.30 – přesun autobusem a částečně pěšky do místa 1.závodu Adriatic 

Meetingu – golfové hřiště Brendola „Golf Club Colli Berici“ cca 4 km od 

hotelu 

 13.00 – 16.00 závod – middle 

 cca 18.00 – přesun autobusem do městečka Alonte na večeři „Pasta Party 

& Wine Testing” ve vinařství CRIS 

 cca 21.00 – cesta autobusem zpět na hotel 

sobota 12.11. 7.30 – 8.30 snídaně v hotelu 

 9.00 – odjezd do Padovy (cesta cca 3/4 hodiny) 

 9.45 – 13.30 individuální prohlídka Padovy, od 11 hodin bude možno složit si 

věci v centru závodu – tělocvičně v centru Padovy.  

 - závod Adriatic Meetingu – 2.etapa – start 14.00   

 17.00 – odjezd autobusem na večeři do Alonte 

 cca 21.00 – cesta autobusem zpět na hotel 

neděle 13.11. 6.30 – 7.15 – snídaně v hotelu 

 7.30 – odjezd do Benátek 

 10.00 – start závodu “Meeting Orientamento di Venezia” 

 18.00 – odjezd autobusem zpět do ČR 

pondělí 14.11.  v ranních hodinách – příjezd zpět do nástupních míst  (cca 5.00 Brno, 6.00 

Prostějov, 7.00 Olomouc) 

  

Přehled závodů: 

11.11. Brendola – golfové hřiště a přilehlé lesíky, 1:5000, E=5m, kopce, les (park). Doporučená  

obuv: OB boty bez hřebů, nebo s hřeby 

Typ závodu: ADRIATIC MEETING 1.etapa - prodloužený sprint/middle  

START: 13.00 

12.11. Padova Centro Storico, 1:5000, bez ekvidistance, rovina, město. Doporučená obuv:  

běžecké boty (většinou asfalt) 

Typ závodu : ADRIATIC MEETING 2.etapa – sprint   

13.11. Venezia Centro Storico, 1:7500, bez ekvidistance , rovina, mosty přes kanály, město.  

Doporučená obuv: běžecké boty (většinou asfalt).   

Typ závodu: „benátská klasika“   



 

Seznam účastníků, kategorie a místa nástupu:  

 

Zasedací pořádek v autobusu a rozmístění do pokojů na hotelu bude zveřejněno v pátek 4.11. 

Autobus pojede podle následujícího plánu (čtvrtek 10. 11. 2011) : 

19.00  Olomouc – POZOR ZMĚNA !!! staré autobusové nádraží – TRŽNICE. Od hlavního 

vlakového nádraží tramvají číslo 1 (směr Nová ulice) a 7 (směr Neředín – krematorium)  

19.30  Prostějov – ulice Janáčkova, před budovou vlakového nádraží  

20.30  Brno – Zvonařka, čerpací stanice Shell   

 

Stravování:  

 

Pro všechny účastníky zájezdu jsou zajištěna následující jídla:  

pátek 11.11. cca 8 – 9 snídaně v hotelu Castelli 

  18.00 – 21.00 „pasta party“ v Alonte 

sobota 12.11. 7.00 – 8.00 snídaně v hotelu Castelli 

  18.00 – 21.00 „pasta party“ v Alonte 

neděle 14.11. 6.30 – 7.15 snídaně v hotelu Castelli 

 

Během celého zájezdu bude možno zakoupit od řidičů za české koruny: 

- teplé (káva, čaj, čokoláda) i studené (voda, kofola, pivo) nápoje 

- rozpustné polévky 

- párky s chlebem 

 

Každému účastníkovi doporučujeme vzít si s sebou z domova: láhev s pitím do které si v hotelu 

můžete bez obav nabrat pitnou vodu a pro případ velkého hladu, či před závodem : čokolády, 

oplatky, musli tyčinky, …… 

 

Drobné (i větší = např. oběd) občerstvení se samozřejmě dá zakoupit ať už v místech závodů, či 

na benzínkách během cesty  

  

Doporučené vybavení:  

 

Běžecké: dvoje boty (nejlépe jedny na asfalt, druhé do terénu), dvoje oblečení 

Sportovní: do bazénu (Hotel Castelli) plavky a koupací čepici (NUTNÁ !!!) 

Proti dešti: nepromokavá (přechodná/zimní) bunda, čepice 

 

Každý účastník obdrží mikinu s motivem závodu (velikosti jsme se snažili odhadnout )  

 

Ostatní vybavení: dle osobních zvyklostí na čtyřdenní zájezd  

 

Ty účastníky (tj. zejména žáky HO), kteří obdrželi žluté tričko „Olomoucký kraj orientační 

běh“ prosím, aby si ho vzali s sebou! 

 

Doporučené kapesné: max. 50 EUR na zájezd (na drobné dárky, městskou dopravu v Benátkách 

lodě a nenadálé situace)  

 

 

 

 



 

Doplatek peněz:  

 

Spousta z vás má již zaplacenou celou částku, zbývající žádám o zaplacení celé částky 

nejpozději do 27.10.2011. Číslo účtu: 158 069 091/0600, GE Money Bank a.s., majitel účtu SK 

Prostějov. Jako variabilní symbol uveďte číslo vašeho SI čipu ! 

 

Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení některých plateb (jídlo, vklad na závody) nebude příspěvek 

pro žáky – členy výběrů HO činit 600,- Kč ale 400,- Kč – celková cena tedy bude 3 500,- Kč.  

 

DURAZNÉ DOPORUČENÍ (pro účastníky do 18 let povinné!!!):  

 

Nezapomeňte si sjednat zdravotní připojištění od 10.11.2011 do 14.11.2011 a vzít 

si s sebou i kartičku zdravotní pojišťovny ! 
 

Doklady: Platný cestovní pas, či občanský průkaz 

 

Dušan Vystavěl - kontakt (i během zájezdu) +420 602 730 417 

 

Pro případné další informace sledujte www.ob.skprostejov.cz 
 

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

 

Informace pro rodiče dětí do 18 let, které cestují samostatně:  

 

1. Zájezd je organizován Oddílem orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov, 

Sportovní 1, 796 01 Prostějov, IČ 228 97 488, účast na zájezdě je dobrovolná. 

 

2.   Zdravotní připojištění pro cestu do zahraničí je POVINNÉ (zajišťuje si každý sám!) při  

nástupu do autobusu bude kontrolováno 

 

3. Všichni nezletilí účastníci budou poučeni zejména o: 

- zákazu konzumace alkoholických nápojů během zájezdu 

- časech a místech odjezdů, srazů, …. 

- pokynech pro závody  

- tom, že během prohlídky měst se budou pohybovat ve skupinkách 

- dalších důležitých informacích 

- tom, že v případě jakéhokoli problému se mají obrátit na vedoucího zájezdu (Dušan 

Vystavěl), či jiného dospělého účastníka zájezdu  

 

Upozornění pro rodiče: Společný program ve městech nebude hromadně organizován, 

zajistíme organizaci ubytování, závodů, vybavíme účastníky plánky a dalšími informacemi, 

budeme v pohotovosti na telefonu pro řešení mimořádných událostí, ale po dobu pobytu mimo 

společný program musí rodiče účastníků mladších 18 let akceptovat, že mládež bude mít 

individuální program na vlastní odpovědnost.   

   


