
Hodnocení lyžařského výcvikového kurzu ve školním roce 2017/ 2018 

 

Již čtvrtou sezónu za sebou jsme zavítali do našeho oblíbeného lyžařského střediska 

SKI areálu Králičák v pohoří Králický Sněžník a svoji základnu opět umístili do hotelu 

Sněženka. Čekal nás tam jako obvykle milý personál s usměvavou paní vedoucí, paní 

recepční a nedostižným kuchařem michelinských parametrů. Po organizační stránce 

zajišťovala výcvik trojice instruktorů Josef Chmelař, Michal Sláma a Miriam Vandová. 

Zdravotní péči měla na starosti Miroslava Balajková. 

 

Počasí nás však potrápilo více než kdy jindy. Přijížděli jsme do krajiny, která v lednu 

vůbec nebyla zimní. Všude zelená tráva, sníh ležel v pruzích pouze na sjezdovkách. Při 

lyžování se na nás neustále sypala ledová tříšť, sněhová děla se nezastavila ani na minutu, 

pokročilí i úplní začátečníci mnohdy neviděli ani metr před sebe. Ve středu jsme museli 

dokonce ukončit odpolední výcvik téměř o hodinu dříve, protože se na hřebeny přihnala 

větrná smršť, počasí se během několika minut dramaticky změnilo a prudké nárazy 

odvály ze sjezdovek těžce získaný sníh. Ve čtvrtek nás pro změnu provázelo husté 

sněžení. Pěkného počasí jsme se dočkali až v pátek. Závěrečný slalom jsme tak mohli 

absolvovat aspoň v trochu přijatelnějších podmínkách. 

 

Oč bylo počasí horší, o to lepší byla atmosféra v kolektivu lyžařů. Všem patří velké 

poděkování za kázeň na ubytovacím zařízení i na sjezdovkách. Užili jsme si dokonale 

společenské hry, bowling, diskotéku (tančili všichni), besedy i film „Orel Eddie“, který 

žáky motivoval nejen k lyžování, pevné vůli a vytrvalosti, ale také k blížícím se zimním 

olympijským hrám v Pchjongjangu. 

 

Přes velmi těžké přírodní podmínky k lyžování zvládli úplní začátečníci jízdu v obloucích a 

ti pokročilí se naučili dalším dovednostem, ke kterým patří mimo jiné také bezpečná 

jízda v obtížném terénu. Dodržování bezpečnosti patří k prvořadým podmínkám, které 

lyžařský kurz naplňuje. A když se k tomu přidá radost z pohybu, slušně vychovaní lidé, 

každodenní úsměv, veselá mysl a dobrá nálada, úspěch je zaručen. To vše se nám letos 

podařilo. Sportu zdar! Příští rok zase na Sněžence.   

 

22. 1. 2018                                                              Ing. Miriam Vandová, vedoucí kurzu   

 


