
5. lekce – neočekávaný luxus                   4.2.2017 
 

Milí rodiče, sice podle předpovědi jsme sluníčko zahlédnout neměli, ale po rozplynutí ranní mlhy už 

bylo jen slunečno. Takže jsme nic nenamítali. Kolem poledne až hic, protože na sluníčku bylo 13 °C. 

Ráno nás překvapil autobus asi stejně jako vás, ale dvě výhody to mělo. Byl větší, takže jsme se tam 

krásně vešli a neměl police nad sedačkami, takže tam děti nic nezapomněly :D. No, a protože nám 

Bára, jako každou lekci, upekla, tak jsme to přežili i my. Po páté 

lekci musím konstatovat, že máme šikovné lyžaře a snowboardaře. 

Všichni vyrazili hned ráno a krásně korzovali po celém areálu. Takže 

nebylo vůbec jednoduché pořídit nějakou dokumentaci toho, jak to 

dětem krásně jde. Podařilo se nám ale natočit několik videí i fotek, 

které to dokazují. Takže šup na facebook, kde je najdete. Ráno byly 

sjezdovky přemrzlé, takže se ukázalo, kdo má nabroušené hrany, 

ten jezdil jako fík a nikde mu to neustřelovalo. Ti ostatní se trochu víc smýkali. Což samozřejmě 

odnesou trošku nohy, protože ten tlak je prostě 

bolestivější, než jezdit v prašánku. Ale kolem 

poledne sníh lekce povolil a jezdilo se jedna báseň. 

Vzhledem k předpovědi ani nedorazilo tolik 

návštěvníků, takže nás fronty netrápily a jezdilo se 

nahoru dolů téměř nepřetržitě. Výjimku tvořily 

čajové pauzy a oběd. Ten jsme i dnes zvládli, ale 

opět to nebylo úplně jednoduché. Ach jo. No snad už to letos nějak doklepeme. Začátečníci už dnes 

jezdili krásně po modré v nejúhlednějším vláčku na sjezdovce 

i po prudším začátku vždycky za mašinkou Bohoušem. 

Pokročilí už si to štrádovali také, kde zrovna měli chuť. 

Kubovo tým dokonce procvičoval jízdu do oblouku ve 

dvojicích na poutkách. Ti Milanovo svěřenci ladili styl jízdy 

s hůlkami. Bára postavila svůj tým na start černé sjezdovky, 

kterou bravurně sjeli a to se jim tak líbilo, že si to ještě 

několikrát zopakovali. Stejný plán měl Matěj s dobrými 

snowboardisty a Týna s těmi pokročilými. Ti si také potom na 

červené a modré vyzkoušeli jízdu na poutkách jako lyžaři. Jen 

pro vysvětlení, lyžaři mají poutka (popruh sešitý do kruhu o 

velikosti talíře), kde se drží téměř za natažené ruce a 

snowboarďáci mají popruhy cca 1,5 m, protože musí překonat délku svého prkna, aby mohli jet ve 

dvojici. Lucka trénovala se svými 

začátečníky jízdu na dvou modrých 

sjezdovkách. Je super, že zvládají i 

přejezdy rovnějších úseků a zároveň 

prudší kopec. Zkrátka opět pokročili 

všichni. Domů už jsme frčeli zase svižně 

s krátkou zastávkou na čůrání a přesně 

podle jízdního řádu jsme dorazili do 

Plzně. Dětem se to dnes opravdu líbilo, 

tak věřím, že takové dojmy předávaly i vám. Máme na Vás jen jednu prosbu. Dohlédněte prosím, ať 

se děti ráno nasnídají, zbytečně se pak trápí hlady, a jízda autobusem na lačno pro ně může být 

náročná a vede k častým nevolnostem. Snídaně je základ i pro výdej energie, který nás celý den čeká. 



Kdo nezvládne pořádnou snídani, tak alespoň něco málo do žaludku prosím dostaňte, a když zaspíte 

(děti nám to prozradí) tak jim dejte snídani do auta či autobusu, tam je na ní času dost… 

Nezapomeňte prosím, že o jarních prázdninách 

11. a 18.2. skiškola není. Spolu se tedy uvidíme 

na poslední lekci 25.2. Bývalo zvykem, že na 

poslední lekci byl karneval. To jsme si mohli 

dovolit na vlastním kopci a vleku. Zde, na veřejné 

sjezdovce vzhledem k bezpečnostním předpisům, 

ale hlavně bezpečnosti dětí i ostatních 

návštěvníků jej nebudeme realizovat. Dětem to 

neříkejte, ale připravíme si pro ně diplom i 

odměnu, ale ještě musíme vymyslet, jak poslední lekci zakončíme. 

Pokud vyrážíte s dětmi o prázdninách na hory, měli by zvládnout jízdu bez potíží. Máme za sebou 

téměř celý kurz. Výborní jsou jasní, sjedou všechno :) Pokročilí 

jezdí jako fík, sice se na ten postoj někdy nedá koukat, ale jedou a 

ovládají lyže, reagují na situaci a dokážou včas zastavit. Ale 

nedoporučujeme jezdit bez dozoru! Začátečníci dokážou jezdit, 

zatáčet, brzdit, ale mohou mít strach z prudšího kopce, nebo když 

před nimi nejede někdo, kdo by je pocitově chránil. Všichni 

zvládnou jízdu na lanovce, malé je třeba na sedačku povysadit a při 

vystupování shodit ze sedačky, protože nemusejí dosáhnout na 

zem. Takže pokud lyžujete s dětmi, nemusíte se ničeho bát. Mějte 

prosím na paměti, že Ti, co s námi byli letos poprvé (lyžaři i 

snowboardisté) si kromě koberce a lanovky nevyzkoušeli lyžařský vlek (kotva, poma). Pouze 

začátečníci lyžaři jezdili na provazovém vleku s háčky. Pojedete-li tedy do areálu se sedačkami, 

nebudete mít žádný problém a krásně si zalyžujete.  

Ztráty a nálezy: 

Žádné kromě termosky, kterou už jsme identifikovali a cigaret, ke kterým se kupodivu 

nikdo nehlásil. :) Z minulých lekcí stále máme hůlky, mikinu, rukavice.  

Jídlo: 

Mělo by být jako obvykle. 

Peníze na příště: 

Pravděpodobně Skipas 250,- oběd 100,-. 

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

https://www.facebook.com/SkiSkola.cz jsou tu fotky ze páté lekce. 

Děkujeme a přejeme krásné prázdniny  

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