
HODNOCENÍ LYŽAŘSKÉHO KURZU (O1B) 
 
Na lyžařský kurz jsme odjeli 26. ledna. Konal se v lyžařském středisku Herlíkovice. Když 
jsme tam přijeli, bylo všude plno sněhu. Vyložili jsme lyže, snowboardy a běžky z autobusů a 
šli jsme se podívat do chaty. První dojem byl docela dobrý, ale ten druhý už tak skvělý nebyl. 
Pokoje nebyly nic skvělého, ale jakmile jsme se tam trochu zabydleli, už nám to tak zlé 
nepřišlo.  
 
První den našeho výcviku jsme strávili na běžkách. Někteří z nás na tom stáli poprvé v životě 
a tak to byl trochu boj. Všichni jsme to ale zvládli, sice hodně z nás bylo promočených z těch 
věčných pádů, ale naučili jsme se základy.  
 
Druhý den jsme se hned po rozcvičce s paní učitelkou Nešpoříkovou vydali na snídani. Pak 
nás už čekalo rozřazení do týmů a hurá na svah. Po celém dopoledni plném lyžování, 
snowboardování, pádů, ale i legrace nás čekal oběd. Odpolední klid, který měli všichni asi 
nejradši, byl vždy strašně krátký. Odpoledne jsme znovu vyrazili na svah. Už i u začátečníků 
byl vidět značný pokrok. Ve čtyři hodiny odpoledne jsme se každý den vraceli na chatu, kde 
jsme měli dvě hodiny na to se připravit na večeři. Ty dvě hodiny jsme většinou buď prospali, 
nebo jsme řádili. V šest hodin, jsme se společně přesunuli na večeři, která nikoho z nás moc 
neoslovila.  
 
V úterý nás čekal závod na běžkách.  Okruh, který měl něco málo přes 2 km, jsme všichni 
zvládli zdolat. Po tak náročném dopoledni nás čekalo volné odpoledne. O1B během tohoto 
volna trénovala na svůj středeční večerní program.  
Ve středu dopoledne nás čekal opět svah, jak jinak že? Všichni pilovali svoji techniku, 
protože odpoledne se konal závod ve slalomu. Závod proběhl a třídu O1B čekal večerní 
program. Hrála se schovka, pantomima a jako zlatý hřeb večera si připravili tanec, ke kterému 
se přidali i učitelé.  
 
Ve čtvrtek jsme opět šli lyžovat a snowboardit. Večer nás čekal test. Týkal se přednášek, 
kterých jsme tam za celý týden měli víc, než dost. Koho by napadlo psát na lyžáku test? Ale 
test byla za námi a večer patřil jen O1A. Měli připravený moc hezký program. Učitelé pak 
vyhlásili vítěze obou závodů a po skončení programu, čekala chvíle, na kterou jsme všichni 
čekali – vrácení zabavených telefonů. Bylo fajn si od telefonu na chvíli odpočinout, i když 
některým z nás to dělalo docela problém.  
 
V pátek jsme odjížděli domů. Nikomu se nechtělo z toho skvělého kolektivu. Ale na druhou 
stranu jsme byli rádi, že konečně budeme moct spát ve své posteli.  
 
Jedno velké díky také patří všem kantorům a instruktorům, kteří tam s námi byli. Za celý 
lyžařský výcvik se zranil pouze jeden člověk. Což si myslím, že je docela dobré. Sice se tam 
pak rozmohlo nachlazení a pár lidí muselo odjet, ale i tak jsme si to všichni skvěle užili. 


