
Hodnocení lyžařského výcvikového kurzu ve školním roce 2015/2016 

Motto: „ Mám to pod kontrolou! “ 

Paní Zima se nás letos rozhodla vydatně poškádlit a hodně napínat. V prosinci někde teploty 

atakovaly dokonce dvacet stupňů, sníh nebyl v Alpách, v okolí Severního pólu po ledu ani památky. 

Měsíc leden patří u nás k těm nejchladnějším, Moravskou branou se k nám zpravidla dostávají silné 

mrazy ze severu. Nový rok nastal a pořád nic. Pomalu už se nám hlavou honily turistické trasy po 

Králickém Sněžníku, děvčata se vyděsila, že si budou muset místo elegantních kozaček pořídit pevnou 

turistickou obuv, někteří se možná i těšili, že dorazí k prameni řeky Moravy, jiní zase zírali dlouho do 

noci na webové kamery a po několika hodinách, když už se jim zamlžil zrak, si naivně mysleli, že 

začalo sněžit. A pak jsme se konečně dočkali, z nebe se snesly první vločky. Podobně jako rybáři 

přidávali jsme i my optimisticky centimetry sněhu a navzájem se informovali, kde se v noci zasněžuje, 

kde už jedou vleky a kde všude se už lyžuje. 

V neděli 10. ledna jsme se v počtu 33 žáků a 4 učitelů sešli před naší školou ve Velké Ořechově a po 

naložení všech možných zavazadel vyrazili s autobusem firmy Kieryk na sever. Celou cestu všichni 

sledovali okolní krajinu a družné rozhovory se spolucestujícími prokládali odbornými komentáři 

o počasí. Odolnější a vyrovnaní jedinci se cpali řízky a sekanou a vůbec si nepřipouštěli, že by se 

nelyžovalo. 

Kolem třinácté hodiny jsme přijeli do Hynčic pod Sušinou a hned se ubytovali v hotelu Sněženka. Vše 
proběhlo hladce a rychle, protože rozmístění na pokoje jsme provedli už doma. Žáci byli proškoleni 
o bezpečnosti LVK a odpoledne jsme vyrazili na svah. Šli jsme kilometr pěšky až na Pevnůstku  
(sjezdovka), protože nejbližší Kaple měla málo sněhu. Byla mlha, drobně sněžilo a foukal vítr. Přesto 
jsme zdárně utvořili tři družstva. V šestnáct hodin jsme ukončili první výcvikové odpoledne (provoz 
Ski areálu Králičák je od 9:00 do 16:00) a vrátili jsme se na Sněženku. Spolu s námi zde byla ubytována 
i Základní škola z Ořechova  u Brna. Po večeři a večerním programu našich spolubydlících 
z Ořechova provedla paní učitelka Balajková, která zastávala v kurzu místo zdravotníka, přednášku o 
bezpečnosti a první pomoci na horách. Na naší škole vede i zdravotnický kroužek a na podzim 
absolvovala doškolovací kurz Červeného kříže, takže úroveň přednášky byla opravdu vysoká. Žáci 
besedu odměnili opakovaným potleskem, kterým uvítali u druhé večeře.  
A jsme u jídla. I v letošním roce bylo vynikající a v jakémkoli množství – jako od maminky. Nechybělo 

ovoce, dostatek tekutin ve formě teplého čaje nebo šťávy. Žáci nejenom že jídlo téměř vždy všechno 

snědli, ale nezapomněli si také popřát dobrou chuť a kuchařskému personálu poděkovat. 

Velkým překvapením byla zvláštní zavazadla, která neměla nic společného s kufry, vaky na lyže či 

taškami na lyžařské boty. Tato zavazadla patřila žákům hrajícím na hudební nástroje. Ano, skutečně 

s námi jely na lyže dvě trubky a jedny housle. A nejen jely, ale každý den byly z pouzder vytaženy a 

žáci pilně cvičili, jako doma. A to nenechli jen tak. Trubky byly využity k ohlašování večerky ve 

dvaadvacet hodin a doplněny slovním doprovodem, který složila a také provedla paní učitelka 

Balajková. Ta měla po celou dobu výcviku dobrou náladu a také se po celou dobu se individuálně 

věnovala dvěma žákům z třetího družstva.  

 

Počasí si s námi letos hezky pohrálo. Sice nám nasněžilo, ale  provázela nás bohužel téměř celý týden 

mlha, husté sněžení a vítr. V úterý to byl pravý nefalšovaný yellowstonský blizard. Jenom v pátek nám 

matka příroda ukázala, že nás má přece jenom trochu ráda,  mlha se nám na závěrečný slalom zvedla.  



Turistika nás nakonec vlastně neminula. Denně jsme chodili jeden kilometr na vlek, takže sečteno  
a podtrženo to byly čtyři kilometry chůze k lyžařskému výcviku navíc .  
 
Proč motto „Mám to pod kontrolou“? Lyžařský kurz je především radost z pohybu, radost z lyžování, 

kamarádi, dobrá nálada, ale i obava, aby se nic nepřihodilo. V poslední době se svět rychle mění, 

ubývají ledovce, hory jsou bez sněhu. Řešením je technický sníh, který ovšem nepřináší něžné vločky, 

ale drobné krupky ledu. A ten se někdy změní v celistvou ledovou krustu, která se znenadání objeví 

na sjezdovce. A nepříjemně překvapí začínající lyžaře. A tak paní instruktorka volá: „Pomalu, ať se ti 

to nerozjede.“ A odpověď je: „Nebojte se, mám to pod kontrolou.“ A hned je člověk klidnější. A kdo 

byl ten dotyčný? Lukáš Pilčík z deváté třídy. 

Radost je z toho, když se úplní začátečníci naučí lyžovat. Dvojnásobná radost je tehdy, když se naučí 

lyžovat a vyhrají závěrečný slalom. A trojnásobná, když mají lepší čas než celé druhé družstvo. Jako 

v případě Matyáše Navrátila. Navrátilovic rodinka obsadila čelní pozice v katagogiích druhého i 

třetího družstva. S celkovými výsledky slalomu se můžete seznámit v přiložené tabulce. 

 

Co říci na závěr? Všem patří především poděkování za vzornou disciplínu. Všichni naprosto přesně 

plnili to, to se jim řeklo. Turistiku absolvovali bez zbytečných průpovídek, naopak si ji dovedli zpestřit 

dováděním, které také měli pod kontrolou . Zadováděli jsme si v bazénu, zahráli bowling, kulečník, 

stolní fotbal, skvěle se bavili u společenských her. Někteří si dokonce odnesli cennou zkušenost do 

života, že rozsypané a rozšlapané brambůrky na koberci se nevypaří nebo samy neuklidí, ale že je 

potřeba k jejich likvidaci použít přístroj tedy domácí spotřebič a ten se nazývá vysavač.  

Děkuji všem za vynikající atmosféru a skvělou náladu. Vlastně ještě něco. Žáci devátého ročníku totiž 

ve volných chvílích počítali s panem učitelem Chmelařem příklady z matematiky nebo se přišli zeptat 

kuchařského personálu, jestli mohou nějakou chvilku pobýt v jídelně a počítat. Velmi zodpovědný 

přístup k přípravě na přijímací zkoušky. A kontakt byl i s domovem. Martin Gregor, který se LVK 

nemohl zúčastnit, protože absolvoval talentovou zkoušku na konzervatoř – a byl první – zaslal panu 

učiteli e-mail s prosbou o pomoc při řešení jednoho příkladu. Tak tohle je opravdu možné jen u nás 

na Velkém Ořechově. Prostě jsme fakt dobří! 

 

Dne 22. 1. 2016                                                                                            Vedoucí LVK : Miriam Vandová 

 

 


