
Lyžařský výcvikový kurz 6. A a 2. C 

Ráno, v neděli 6. 2. 2022, jsme se obtěžkáni našimi objemnými zavazadly sešli u gymnázia. Po úspěšném 

absolvování antigenních testů nám nic nebránilo vydat se vstříc novému dobrodružství. Dlouhá cesta ubíhala 

rychle a my jsme zanedlouho spatřili zasněženou krajinu Jeseníků. Naše dva plné autobusy zastavily nedaleko 

penzionu Zámeček v Karlově pod Pradědem. Ubytovali jsme se a byli jsme rozděleni do skupin podle našeho 

lyžařského nadání. Odpoledne už tamější sjezdovky poprvé zažily náš sjezdařský talent. Celý den byl 

zakončený videem o správném chování na svahu a obsluze běžek.  

V pondělí byla změna plánu kvůli počasí a po dopoledním lyžování nás poprvé čekaly běžky. Následovalo další 

rozdělování, tentokrát na dvě skupiny – pokročilí a začátečníci. Pokročilá skupina se vydala na výlet na 

vyhlídku Alfrédka a začátečníci měli možnost vyzkoušet si běžkování na nedaleké louce. 

Úterý bylo našimi instruktory záměrně zvoleno za odpočinkový den. Po dopoledním lyžování a obědě jsme 

vyrazili na procházku do vedlejší vesničky Malá Morávka. Ve zdejším skromném obchodě s potravinami jsme 

doplnili naše ztenčené zásoby jídla a vrátili se zpět na Zámeček. Večer se několik z nás vydalo na večerní 

lyžování. Navzdory špatnému počasí jsme si ho užili. 

Nejnáročnější den byla pro mnohé středa. Celý den strávený na sjezdovkách však večer zakončilo příjemné 

překvapení. Na Zámeček za námi přijela místní legendární skupina Kentauři z Břidličné. Tato skupina nám 

zahrála spoustu více či méně známých písní. Na závěr jsme si i zatancovali spolu s našimi instruktory. Po 

tomto magickém představení se nám všem krásně usínalo. 

Předposlední den, tedy čtvrtek, byl ve znamení běžek. Dopoledne jsme si naposledy zalyžovali na sjezdovce 

a odpoledne jsme, někteří s vypětím posledních sil, vyrazili na běžecký výlet. Naší největší motivací bylo 

občerstvení na vyhlídce Nová Ves. Zpátky jsme se vrátili až za tmy, sbalili si kufry, navečeřeli se a šli spát. 

Následují den jsme se naposledy probudili na Zámečku. Nasnídali se a všechny kufry, se stejnou námahou 

jako na začátku, dopravili k autobusům. Vyfotili jsme poslední společnou fotku a vyrazili vstříc našim 

domovům. Z našeho lyžařského pobytu si odnášíme krásné vzpomínky, užitečné zkušenosti, nové dovednosti 

a také nová přátelství.         
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