
Průmyslovka na horách. 
Eliška Bělková, studentka oboru Strojírenství: „Lyžák jsem si moc užila, na svahu jsem se taky 
něco nového naučila. Byl to krásný zážitek.“ 

Petr Valtera, student oboru Strojírenství: „Lyžařský výcvik jsem si náramně užil, lyžování i 
běžkování. Až na jeden den tu byly výborné podmínky pro lyžování. Všude kolem nás byla 

hezká krajina. Líbily se mně pěkné přednášky učitelů.“ 

Anička Kopsová, studentka oboru Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů: „Lyžařský 
výcvik se mi moc líbil, moc jsem si ho užila a naučila jsem se spoustu nových věcí. 
V Krkonoších jsem stála poprvé na běžkách, a už teď vím, že to určitě nebylo naposled.“ 

Sára Jechová, studentka oboru Kadeřník: „Mně osobně se moc líbil přístup učitelů k žákům. 
Na svahu nás dokázali opravdu něco naučit. Jídlo bylo výborné a jen jednou jsem si 

nepřidala.“ 

Martin Kostrhun, student oboru Informační technologie: „Lyžařský výcvik jsem si užil, chata 
se mi moc líbila. Lyžování jsem si užíval až na to, že jsem si narazil bok, a nemohl jsem pak nic 

moc dělat. Celkově za mě to bylo super!“ 

Lyžařský výcvik studentů druhého ročníku proběhl v týdnu od 15. do 22. ledna na Náchodské 

boudě v Peci pod Sněžkou. V den odjezdu nebyl u nás v kraji žádný sníh. Ale když jsme se 
blížili k Náchodské boudě, všude kolem bylo bílo. V dalších dnech se střídalo počasí, a to od 

chumelení a silného věru až po krásné slunečné dny. Postupně nastaly parádní podmínky pro 

lyžování. Střídali jsme sjezdové lyže a snowboardy s běžkami. V průběhu sjezdového a 
snowboardového výcviku jsme postupně projeli všechny sjezdové tratě lyžařského areálu, od 

nejlehčích modrých sjezdovek až po nejnáročnější černé. Na běžkách jsme si procvičili 
všechny běžecké styly, které jsme pak zdokonalovali na vyjížďkách po upravené Krkonošské 
magistrále. Na konci týdne se konal biatlonový závod, kde účastníci závodu předvedli nejen 

své běžecké styly, ale také své umění na střelnici. 
Lyžařský kurz byl prostě fajn. A i když nám Krakonoš dokázal, jak rychle umí na horách počasí 
změnit, tak se na něj vůbec nezlobíme. Vždyť jsme se přesvědčili, že když jsme na tyto změny 
připraveni, tak je super poznávat naše krásné hory za každých klimatických a povětrnostních 
podmínek. 

Tak zase za rok! Těšíme se! 
Mgr. Radek Ehl 


