
Hodnocení lyžařského výcvikového kurzu ve školním roce 2014/2015 

 
Setkají-li se kolegové či instruktoři, kteří pořádají výcvikové kurzy pro děti a mládež, vždy se shodnou ne 

jedné věci: Člověk nemůže chtít všechno. Když je levnější ubytování, není dobré jídlo. Když jsou dobré podmínky pro 

lyžování, dětem je zima. Skvělá chata, ale je to daleko na svah. Všichni tvrdí. Je to o kompromisech.  

My jsme letos ovšem zažili něco neobvyklého, až neskutečného. Ještě v pátek jsme si říkali: 

No, tak letos by to mohlo klapnout. Je to sice daleko, ale snad nám vydrží sníh 

a nedopadneme tak, jako loni. 

 

Dnes už se nebojíme říci: Byl to nejlepší “ lyžák“! 
 

Bylo to SUPER!…  Bylo to FUNNY! … Bylo to COOL! … PROSTĚ ÚŽASNÉ!!! 
 

O místě konání jsme začali uvažovat už v minulém roce, kdy byl v zimním období všude katastrofální 

nedostatek sněhu. Polovina škol, naši nevyjímaje, kurzy zrušila. Lyžovat na trávě se opravdu nedá. Řekli jsme si, že 

musíme vyrazit za sněhem někam na sever a na Moravě jsou to právě Jeseníky. Poštou domů i do školy chodí 

spousta informačních letáků, nabídek na výlety, školy v přírodě a různé jiné akce. Osud tomu chtěl, že nás poněkud 

více zaujala nabídka hotelu Sněženka v Hynčicích pod Sušinou. Po zhlédnutí fotogalerie a nabídky služeb na 

webových stránkách a zhodnocení lyžařských podmínek ve Ski areálu Králičák jsme si domluvili termín na leden. 

 
18. 1. 2015 v neděli jsme vyrazili. Sbalení, nervózní, nedočkaví, s velkým otazníkem v hlavě. Pokud si někdo 

vysní ideální podmínky pro lyžařský kurz, pak nám se sen stal skutečností. Krásný a moderní hotel s pokoji na kartu 

a vlastním sociálním zařízením, kde pořád tekla teplá voda. Topení, které hřálo. Prostorná jídelna s čistými 

látkovými ubrusy a ubrousky, záclonkami a závěsy vyzdobenými okny, dekoracemi na oknech i na poličkách. 

Připadali jsme si jako v nějakém lepším alpském penzionu. Pitný režim byl po celý den zajištěn nejen šťávou 

v konvicích, ale i teplým čajem. Stačilo si jen vybrat dle chuti či pocitu. Snídaně, obědy, svačiny a dvě večeře - v 

18.00 teplá a ve 20.00 studená. Kromě jídelny jsme měli po celou dobu k dispozici společenskou místnost nejen 

s židlemi, stoly, ale i pohodlnou sedací soupravou, křesly, plátnem a diaprojektorem. V průběhu pobytu jsme si 

zahráli bowling a mohli se vykoupat v hotelovém bazénu. Každý den nás vítal milý personál. Jídlo připravoval pan 

mistr kuchař, všem nesmírně chutnalo a nešetřilo se chválou. Každý si mohl kdykoli přidat. Pan kuchař se za námi 

pokaždé přišel podívat, čistý jako ze škatulky, a zajímal se, jak jsme spokojení a jestli nám chutná. 

 

Podmínky k lyžování? Naprosto dokonalé! Čtyři sjezdovky, různá obtížnost, mírné nebo prudší svahy, všichni 

si přišli na své. Fronty na vlek? Žádné. Vlekaři? Usměvaví, ochotní vždy pomoci. 

 

A jaká panovala na kurzu atmosféra? Ta nejlepší, jakou si člověk může přát. Nikdo neměl sebemenší problém. 

Všichni v pohodě, úžasní, poslušní, zdvořilí, vychovaní. Jít 200 metrů na vlek v lyžácích? V pohodě! A vždy 

s úsměvem. Žádný úraz, žádné nachlazení, žádné onemocnění. Všichni se naučili lyžovat nebo se v lyžařských 

dovednostech zdokonalili. Chválu jsme slyšeli i od personálu a věřte, že to velmi potěší. Vy máte tak pořádné, 

slušné a vychované děti! Oni mají takový pořádek na pokoji a jak pořád zdraví! 

 
 
 



Nebudu srovnávat, protože srovnávat se nemá. Ale jedno musím říct. Byl to nejlepší lyžařský kurz 

 ze všech! 
 

Poslední den v pátek jsme samozřejmě měli závěrečný slalom. I tady jsme se setkali s neobyčejnou ochotou a 

vstřícností instruktorů lyžařské školy Králičák. Nejenom že nám zapůjčili slalomové tyče, ale dokonce nám i slalom 

postavili. To se to sjíždělo! Výsledky ve třech kategoriích si můžete přečíst na závěr hodnocení. 

 

Všem dětem patří velké poděkování za sportovní a slušné chování i optimismus 

po celou dobu pobytu! 
 

WOW!!! 
 

Velké poděkování patří také instruktorům Kateřině Kovalčíkové (vedoucí druhého družstva) a Josefu Chmelaři 

(první družstvo) za to, jakým způsobem vedli výcvik, aby se nepřihodil žádný úraz a že se každý den výcviku mohli 

žáci přiučit něčemu novému z lyžařské průpravy. Snad se to podařilo i ve třetím družstvu pod vedením Miriam 

Vandové. 

 
V neposlední řadě patří i poděkování paní ředitelce za to, že umožnila konání výcviku ve vzdálenější lokalitě 

naší republiky a také povolila účast žákům osmého a devátého ročníku. Jí a paní zástupkyni děkujeme za hospitaci, 

protože jen tak se mohly na vlastní oči přesvědčit, že letošní lyžák byl opravdu SUPER!!! 

 
 
Dne 5. 2. 2015                                                                                                                        Ing. Miriam Vandová, vedoucí LVK 


