
Lyžařský výcvik žáků SPŠ 
Protože se pro naše žáky snažíme vytvářet optimální podmínky, a to ve všech směrech, tak se 
nám podařilo i přes naprosto prapodivnou zimu téměř bez sněhu zajistit ve dnech 18. až 
25. ledna dokonalé zimní počasí se sněhem a sluníčkem pro lyžařský výcvik v Peci pod Sněžkou. 
I když předchozí věta je tak trochu nadsázka, ta část o dokonalém počasí je pravda.  

A co o lyžáku říkají sami žáci? 

Adéla Moravcová: „Na lyžařský výcvik jsem se moc těšila. Hned jak jsme přijeli, tak jsme šli 
vyzkoušet místní sníh, protože u nás žádný není. Bylo to na něm super a vždy jsem se těšila na 
další den strávený na něm. Jen když mě čekaly běžky, tak jsem se trochu bála, ale nebylo to zas 
tak hrozný. I legrace na nich byla. Jídlo mně tam moc chutnalo. Každé ráno skvělá snídaně, 
která nás připravila na další krásný slunečný den, který byl pro mě zážitkem na celý život. Já 
mám z lyžáku jen krásné vzpomínky a klidně bych tam byla i další týden.“ 

Klára Vdoviaková: „Lyžařský výcvik jsem si opravdu užila. Měli jsme skvělou partu lidí. Bylo plno 
legrace. Po celý týden jsme měli krásné počasí. Nejhezčí ale byly západy sluníčka. Sněhu sice 
letos moc nebylo, ale přesto jsme chodili i na běžky. To byla velká legrace a také bylo plno 
pádů. Na lyže jsme chodili kousek od chaty, takže to bylo dobrý. Hned bych jela zase!!! 

Lukáš Šťásek: „Na horách bylo krásně. Počasí vyšlo dobře a se skvělým kolektivem to bylo super. 
Příští rok bych určitě rád jel znova. Jen je škoda, že jsem tam kvůli nemoci nemohl být až do 
konce. Ale i těch pár dní jsem si parádně užil. Učitelé se hodně snažili, aby vše vyšlo podle našich 
představ.“ 

Josef Šmída: „Na kurz jsem odjížděl s obavou, že mi lyžování příliš nepůjde, protože jsem 
doposud nikdy nelyžoval. Ale jak se později ukázalo, tato obava byla úplně zbytečná a lyžovat 
jsem se opravdu naučil. Lyžařský kurz hodnotím pozitivně, protože celým kurzem nás provázela 
spousta legrace. Opravdu jsme si ho všichni užili.“    Mgr. Eva Cohornová 

 

 


