
Lyžák očima Vanessy Popkové(7.A) 

   Dne 17.2 jsme odjeli na lyžák do Karlova pod Pradědem. Celý týden nám počasí přálo a 
nebyla mlha. Lyžařský kurz nám uběhl jako voda, nejen proto, že všechny lyžování bavilo, ale 
i proto, že pro nás byl každý den připravený nějaký zajímavý zábavný program.  

Hned první den jsme se dostali i na běžky, na kterých jsme se všichni naučili všechny základní 
pohyby. Po běžkování jsme se obuli do lyžáků a pustili se do rozdělení lyžařů- sjezdařů do 
družstev. Rozdělení proběhlo tak, že jsme vyšlapali na louce za hotelem do kopce a bylo nám 
řečeno, ať provedeme svůj nejlepší sjezd dolů se zatáčením.  Tento sjezd rozhodl o našem 
umístnění do družstva.  

 Druhý den ráno šlo první družstvo – zelení (zkušení lyžaři) na sjezdovku, ostatní byli na 
kopečku za hotelem, na kterém jsme lyžovali  i první den. Odpoledne se dostali na sjezdovku 
všichni.  Začátečníci začali zjišťovat, že lyžování není tak těžké jak to může na první pohled 
vypadat.  

Ve středu vyrazilo druhé - modré a třetí - červené družstvo na výjezd na běžkách. Dostali 
jsme se až k sjezdovce jménem Kopřivná. Viděli jsme, že je tahle sjezdovka trochu delší, než 
sjezdovky  na kterých probíhal náš výcvik. Večer jsme měli návštěvu z horské služby. Pan 
Chalupa, vedoucí horské služby, nám popovídal zajímavé věci, např. koho zachránili, jak 
zachraňují, jak je těžké se dostat do horské služby, něco o lavinách a odpověděl nám na naše 
otázky. Tento den se na sjezdovky dostalo jenom první družstvo.  

Když jsme se na druhý den vzbudili, moc nám nedocházelo,  že už je čtvrtek a to znamená 
předposlední den na lyžáku a poslední den na lyžích. Tenhle den proběhly závody na lyžích 
ve slalomu. Večer jsme se předvedli v našich originálních maskách. Součást karnevalu byla i 
diskotéka, do které jsme se všichni zapojili.  

Každý den po večeři, před zábavným programem jsme si pouštěli natočená videa. Videa byla 
o nás, o tom, jak lyžujeme a jak si lyžák užíváme. 

A byl tu pátek, poslední den lyžáku. Myslím si, že se většině z nás nechtělo domů, ale museli 
jsme. Po snídani jsme se sbalili, počkali na autobus a plni zážitků jsme smutní a unavení 
dorazili ke škole. Tam nás čekali rodiče, kteří neměli ani tušení, jak se nám nechce domů! 


