
 

Lyžařský kurz očima Nikoly Matějíkové(7.A) 

 

      V neděli 17.2.2019 jsme konečně vyrazili na lyžařský výcvik do Karlova pod Pradědem. 
Přesto, že někteří z nás odjížděli z domova jako úplní začátečníci, nikdo se nebál a všichni byli 
natěšení na spoustu nových zážitků.  

Po příjezdu k cíli následovalo ubytování v horském hotelu a aby si nikdo nemyslel, že bude 
celý týden jen ležet na posteli, ihned jsme si obuli běžky a vyrazili na louku za hotelem. 
Protože nikdo nebyl zkušený běžkař, chvíli si každý zvykal na úplně jiný pohyb. Pak jsme 
běžky vyměnili za sjezdovky a každý z nás musel ukázat co umí. Naše elegantní sjezdy nás 
rozdělili do tří družstev - ti nejlepší šli do prvního, úplní začátečníci do třetího družstva. Večer 
si každý pochutnal na zasloužené večeři a dozvěděli jsme se, jak bude vypadat  náš celý 
pobyt i povinnosti služby = služba všechny probudí o půl osmé, aby v osm byl každý 
připraven na snídani, pomáhá v přípravě místnosti na snídani, zábavný večer, pomáhá  a plní 
úkoly zadané vedoucím dne. 

Další den v devět hodin ráno vyrazili ti nejzkušenější z nás – první družstvo na sjezdovku, 
ostatní první den dopoledne  trénovali za hotelem na louce, ale odpoledne už také mohli na 
svah.  

Vždy ve dvanáct hodin každý přivítal výborný oběd a po obědě dvouhodinový klid. Od dvou 
do čtyř se opět šlo lyžovat, po lyžovačce pak následovalo další volno věnované osobní 
hygieně, povídání  a blbnutí na hotelu. Při večeři v šest hodin se určila služba na další den. 
Pak se každý těšil na večerní program plný týmových her, soutěží a zábavy. 

 Ve středu, po výletě na běžkách mezi nás zavítal Martin Chalupa, vedoucí místní horské 
služby, který nám zajímavě přiblížil, jak horská služba funguje, zachraňuje zraněné a ztracené 
lyžaře, poučil nás, jak se správně na horách chovat. 

Celý kurz jsme zakončili karnevalem s diskotékou. Moc jsme si celý pobyt v Karlově užili a 
dlouho na něj budeme vzpomínat. Děkujeme za nádherné zážitky paním učitelkám Lence 
Pírkové, Marcele  Maršálkové a Jitce Němcové, i panu učiteli Marceli Bednaříkovi. 

   


