
Lyžařský výcvik 

Letošní lyžařský výcvikový kurz se konal v termínu 26 – 30. 1. 2020 v Českých Petrovicích. Vzhledem 

k pololetním prázdninám byl o jeden den zkrácen. Tentokrát byla kapacita zcela naplněna žáky 2. 

stupně, po výběru jelo 41 žáků ze 6. – 9 třídy. S nimi jeli 3 instruktoři a zdravotník. 

Ubytování a celodenní stravování jsme měli v penzionu Na Statku a lyžovali jsme ve skiareálu, který 

byl vzdálen asi 100m. Na kurz se přihlásilo 8 úplných začátečníků (5 lyžařů a 3 snowboardisté), kteří 

byli ale šikovní a brzy jsme je mohli vzít na velkou sjezdovku. Využili jsme i dobře lyžující žáky, kteří 

nám s výcvikem velmi ochotně pomáhali. Začátečníci a méně zkušení lyžaři se většinou velmi 

zdokonalili, ti nejlepší rozvíjeli svůj osobitý styl.  

Velmi komfortní ubytování a skvělé jídlo dostalo od žáků nejvyšší hodnocení, kuchař vařil i na přání  a 

celý den bylo k dispozici občerstvení v podobě koláčů, výborného pečiva, ovoce a zeleniny, jogurtů, 

čaje, kávy aj. Děti si mohly také přidávat dle libosti. 

Sjezdovka byla taky super, jen letošní nedostatek sněhu způsobil v některých dnech trochu větší 

množství lyžařů na dvou zasněžovaných hlavních sjezdovkách, které byly každý den perfektně 

připravené. Poslední den jsme však na sjezdovce byli téměř sami, a proto jsme mohli zorganizovat 

závody ve slalomu na lyžích i snowboardu. Počasí nám přálo, trochu mlhy v prvních dvou dnech 

nikomu nevadilo.  

Zpestřením výcviku byla beseda p. Stanislavem Kröglerem, členem Mysliveckého spolku ORLICE o 

myslivosti. Nejen že nám vyprávěl o zdejší fauně a zásadách myslivosti a lovení, ale přinesl ukázky 

mnoha zajímavých trofejí. Velký kladný ohlas měly i troubené lovecké fanfáry, které nám troubil na 

lesní roh a seznámil nás s jejich významem a používáním při lovu.  

Na závěr bychom chtěli vyzdvihnout velmi kamarádské chování většiny žáků. Pomáhali si navzájem, 

pomáhali nám, byli k ruce kdykoliv a kdekoliv bylo potřeba. Také majitelé penzionu hodnotili celkově 

naše žáky velmi dobře a my zase ocenili vstřícnost, lidský přístup a ochotu personálu nejen 

v Penzionu, ale i ve Skiareálu.   

Za tým instruktorů Mgr. Iva Vojtková, ved. LVK 

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/osoba/3357753/

