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Milí rodiče, konečně nám to vyšlo. Hned ráno jsme pobrali do autobusu všechny, kteří s námi chtěli 

jet navíc, takže jsme vyrazili bez jediného 

volného místečka ať už v autobuse, či 

v dodávce. Cesta ubíhala bezproblémově a 

v devět jsme se začali vybalovat v areálu. 

Malí zamířili rovnou do dětského parku, aby 

se po týdnu otrkali a po obědě mohli vyrazit 

už na opravdovou sjezdovku. Všichni 

ostatní se vydali brázdit téměř celý 

otevřený areál zalitý sluncem a upravenými 

sjezdovkami. Samozřejmě jsme nebyli sami, 

koho zlákaly tyto ideální podmínky, takže se trochu prodlužovala fronta na lanovkách. Pokročilí jak 

lyžaři, tak snowboardisté si vyzkoušeli i červenou sjezdovku, ale nejvíc času trávili na naší oblíbené 

Renatě. Nejlepší lyžaři i snowboardisté se 

proháněli celým areálem, ale právě díky 

zmíněným frontám zůstali nakonec také s námi. 

Opět bylo pro všechny společné hlavně pilování 

jízdy po hranách, k tomu slouží jízda na 

krasobruslaře a ledadlo. Někdo si vyzkoušel i 

boxera. Ať tak či tak jde o to, aby dítě správně 

přenášelo váhu v oblouku, a lyže se rovnoměrně 

naklopily ke svahu a oblouk byl čistě projetý jen 

po hranách. To šlo dopoledne, protože později už 

byly na sjezdovkách nahrnuté muldy, kde čistý 

oblouk se jede opravdu těžko. Odpoledne jsme 

se tedy soustředili na správný postoj a přenášení váhy, abychom eliminovali toaletní báby na 

sjezdovkách. Ti nejmenší zvládli svoji první jízdu lanovkou a dvakrát projeli nejdelší sjezdovku areálu a 

přitom trénovali tak báječně, že zvládli elegantně ve vláčku 

projet i strmou Renatu. Radost pohledět. Na lanovkách jsou 

si jistější už i pokročilí, a plynule naskakují a vyskakují 

většinou bez pomoci instruktorů nebo vlekařů. Dneska nám 

zabojovaly i dvě maminky, které se zdokonalují s každou 

jízdou čím dál líp. Jízda na poutkách byla pro ně asi 

největším sobotním zážitkem. Bohužel došlo i k jednomu 

zranění, které se projevilo v bolestivé až doma, po lehkém 

pádu na snowboardu si totiž Sára pochroumala své koleno. Je nám líto, že už se s ní letos na svahu 

neuvidíme, ale všichni zdravíme a přejeme brzké uzdravení. Lyžovaní bylo zkrátka paráda, trochu 

zklamání jsme zažili opět při obědě. Kdy malé děti byly v pohodě, a poradili si se zelňačkou, která jim 

moc chutnala i s těstovinami, které zapily 

fantou. Větší děti už občas chtěli přidat, i to jsme 

dokázali zařídit. Ale obsluha se dostala do skluzu 

a poměrně hodně se nám protáhla obědová 

pauza, díky tomu, že se družstva měla střídat se 

samozřejmě narušil harmonogram všech. Nebylo 

jednoduché personál přesvědčit, aby nás 

obsloužili a neodbavovali frontu ostatních 



návštěvníků areálu. Dvakrát jsem si tedy vystál frontu, abych pracující personál zastavil a obsloužili 

děti. Důležité je, že to zafungovalo, protože jinak by nás polovina šla z oběda rovnou do autobusu a 

někteří hladoví, protože posledních šest porcí prostě již nevyzbylo, i když byly objednané. Vymodlil 

jsem tedy, alespoň halušky jako náhradu. Nebojte, hlady jsme neumřeli. Vysvětlili jsme si celou 

situaci, a zda obědy budou nebo nebudou, zůstává stále otázka, kterou musíme vyřešit. Pro je 

samozřejmě odpočinek a něco teplého do žaludku, proti hraje velikost porce a doba oběda. Protože 

jsme hlavně na lyžařském výcviku, kde nechceme trávit zbytečný čas v jídelně. Uvidíme, budeme se i 

nadále snažit o to, aby se naši vlci najedli z Plešivecké kozy. 

Ztráty a nálezy: 

No, urodilo se hodně. 

Snowbordy už si majitelé 

vyměnili, jedny lyže jsme 

identifikovali a zůstávají 

nám v nabídce hůlky, 

rukavice a sluchátka. Jedna 

maminka našla v batohu cizí rukavice. Prosím, pokud něco poznáváte, dejte vědět.  

Jídlo: 

Uvidíme, ve čtvrtek vám řekneme víc. Snad to klapne. 

Skipas: 

Měli všichni zúčastnění, měly by tedy být peníze srovnány.  

Peníze na příště: 

Pravděpodobně Skipas 250,- oběd 100,-. 

No a do příští soboty prohlížejte, lajkujte, komentujte, hodnoťte naší Skiškolu na 

https://www.facebook.com/SkiSkola.cz jsou tu fotky z třetí lekce. 

Děkujeme,  

Bára, Lucka, Týna, Matěj, Kuba, Bobeš, Bohouš, Pepík a Pavel 

SKOL! 

   Pavel Kroupa a Pepík Sutnar 

   +420 604 401 415, +420 603 581 407 
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