Lyžařský kurz 2020
Ten den – neděle 12. 1. – začal pozitivně. Na zastávku Na Pohoří jsme přišli všichni včas a na nikoho
nebylo potřeba zdlouhavě čekat. My sedmáci jsme se moc těšili na následující týden na horách bez
našich rodičů a jejich dohledu. Když jsme dojeli autobusem na místo určení, kterým bylo Benecko
v Krkonoších, zatajil se nám dech nad krásou horské krajiny, jen toho sněhu kolem zrovna moc
nebylo. Ihned někteří z nás pořídili několik fotografií.
Vzápětí přijelo auto, do kterého jsme my kluci naskládali batohy, lyže, lyžáky, běžky a další zavazadla.
Auto odvezlo věci k našemu hotelu a my si vzali jen svoje batůžky a bez větší zátěže jsme šli pěkně po
svých. Ubytováni jsme byli v Relax Hotelu Bára. Hned po příchodu do hotelu nám učitelé rozdali klíčky
od pokojů a my se šli ubytovat. Ještě ten samý den, co jsme přijeli, jsme se vydali na procházku
k dalšímu hotelu, u kterého byl krásný výhled, a ještě jsme se stihli pokochat i západem sluníčka.
Po návratu do našeho hotelu nás tam čekala večere a po večeři jsme byli seznámeni s důležitými
organizačními informacemi, třeba jak budou probíhat jednotlivé dny nebo pro nás důležité info – kdy
bude večerka. Po večerech jsme pod taktovkou našich učitelů – Vladimíra Nulíčka, Romana Starého a
Hany Nešporové – a pana zdravotníka Novosáda vždy hráli společenské hry a užili si i diskotéku.
Jeden večer jsme měli i karneval se spoustou zajímavých masek. Naši učitelé v roli poroty nakonec
vybrali ty nejzajímavější – mezi nimi byly například masky lékařky a zdravotní sestřičky, jeptiška,
kovboj nebo duo čarodějnic. Zároveň jsme zvolili Pana Nohu – kluka s nejhezčí zvolenou nohou,
kterým se stal Matěj Karban ze 7. B – a Miss hory 2020, kterou se stala Štěpánka Menšíková ze 7.
A.
Každý den jsme vstávali v 7.15 hod., takže jsme si proti běžném školnímu týdnu mohli trochu pospat,
a po ranní hygieně, ustlání postelí a převlečení do „domácího“ oblečení nás čekala kontrola pokojů,
při které jsme získávali body za to, jak vzorně nebo špatně máme uklizeno. Nakonec tenhle souboj
vyhrál pokoj klučičí! Snídaně probíhala následovně formou švédského stolu a musím říci, že bylo
opravdu z čeho vybírat. A po snídani už tu konečně bylo vytoužené lyžování! Nejdříve jsme se
rozcvičili a ti, co už uměli lyžovat, šli hned na vlek. My ostatní jsme se lyžovat nejprve museli naučit,
což se samozřejmě neobešlo bez nějakých těch pádů. S těmi jsme ale museli počítat.
V poledne byl vždy oběd, po něm následoval polední klid. Ten jsme využili k tomu, abychom si sdělili
zážitky ze svahu a trochu si odpočinuli po dopolední námaze. Třetí den na horách jsme byli rozděleni
do dvou družstev. Někteří už lyžovali samostatně a někteří se na vleku učili zatáčet v pluhu. S
postupem času jsme se všichni naučili zvládat i zatáčky bez pluhu. Z lyžařského kurzu jsme tak po
počátečních obavách všichni odjížděli jako lyžaři. Kromě lyžování na horském svahu jsme chodili i na
běžky, které nám zapůjčila škola. Poslední den v sobotu byl závod ve slalomu, kdy cílem bylo ujet
vytyčenou trasu do nejrychleji. Nakonec se mezi třemi nejlepšími z kluků umístil Ondra Nácovský,
Martin Jindřich a Matěj Karban, z holek se umístily Štěpánka Menšíková, Kačka Holcmannová a Cilka
Dřevikovská. Všichni byli odměněni diplomem a menšími dárky.
A pak už tu byl den odjezdu a my jsme se museli sbalit a dát všechno do auta, které nám opět odvezlo
věci k autobusu. Udělali jsme řetěz, aby nám to šlo rychleji od ruky. Auto odjelo, my jsme se
naposledy pohledem rozloučili se zasněženými vršky a vydali se směrem k autobusu. Pak už nás
čekala jen cesta domů. Ta probíhala bez problémů a na zastávce už nás očekávali naši rodiče, kterým
se po nás kupodivu už po týdnu stýskalo.
František Maxa 7. A, upravila Blanka Olišarová

