
“Lyžák“ na základce 
 

Nadešel rok 2016 a 7. A, 7. B a 8. A se za doprovodu pedagogického dohledu vydala na již 
dlouho očekávaný lyžařský výcvikový kurz. Ten se konal v Jeseníkách, v Hynčicích pod 
Sušinou, v krásném horském hotelu Sněženka. 
Termín byl stanoven od 10. ledna do 15. ledna. Zpočátku to vypadalo beznadějně kvůli 
špatným sněhovým podmínkám. Nakonec se počasí umoudřilo a dopřálo nám sníh i mráz a 
my jsme vyjeli vzhůru do hor. I když jsme šlapali každý den kilometr na sjezdovku a občas nás 
potrápila mlha či déšť, náladu nám to nezkazilo! Lyže lyžovaly, snowboardy snowboardovaly, 
učitelky učily, děti se snažily. V závěru výcviku jsme všichni úspěšně jezdili.  
K vyplnění večerních programů jsme využili nabídky hotelu: bazén, bowling i kulečník. 
Zajímavá byla i přednáška Horské služby. Poslední večer jsme se zasmáli našim karnevalovým 
maskám, zahráli jsme si společenské hry a odměnili jsme se diplomy a sladkostmi. Lyžařský 
výcvik jsme vyhodnotili jako úspěšný a zdařilý. Všichni jsme se vraceli domů s úsměvem na 
tváři a s otázkou: Proč jsme tam ještě nemohli zůstat? 
 
Za lyžařský pedagogický sbor Mgr. Jana Adamusová. 
 
OHLASY NĚKTERÝCH „LYŽNÍKŮ“ A „SNOWBOARDÍKŮ“: 
 
M. D.: 
Každý den měl svůj řád! Někdy jsme šli ale na bazén, bowling. Paráda! 
 
A. B.: 
První den odpoledne jsme všichni stáli před naším hotelem, nachystaní a natěšení na svah. 
Auto naložilo naše lyžařské vybavení. My jsme šlapali asi 2 kilometry do kopce a přitom 
doufali, že zítra už pěší výšlap nebude. Ale doufali jsme asi málo.  
 
A. H.: 
Unavení jsme dorazili nahoru a pak předvedli svoje lyžařské a snowboardové umění, podle 
kterého jsme byli zařazení do skupin. 
 
Š.P.: 
Už v úterý jsme byli tak unavení, že jsme šli i dobrovolně spát. 
 
N. Š.: 
Večer jsme mívali volno, a to bychom nebyli my, abychom se nenavštěvovali! Takže některé 
pokoje byly plně a víc obsazeny. Byla tam zábava. 
Poslední večer jsme měli karneval, hodně masek bylo opravdu povedených. Také jsme 
dostávali diplomy za různé aktivity. Názvy disciplín byly fakt vtipné. 
Lyžák se podle mě velmi povedl! Škoda, že byl tak krátký! 
 
 


