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Hned první týden v září patřil sportovnímu/cyklistickému kurzu. Přestože však školní rok začal až v úterý, my 

se na kurz tak těšili, že jsme vyrazili již v pondělí 31. srpna. Toho dne jsme se všichni vzbudili plní elánu, který 

z nás však brzy opršel. Přesto jsme se většinou v dobré, či alespoň akceptovatelné náladě shromáždili na 

školním dvoře, po krátkém úvodu se rozdělili do čtyř skupin a vyrazili do rekreačního střediska Záseka. Přijeli 

jsme téměř k obědu, ale předtím jsme se stihli ještě ubytovat. Odpoledne jsme si zaběhli cvičný orientační 

běh a vyzkoušeli si střelbu vzduchovkou.  

Druhý den se někdo tam nahoře rozhodl vynahradit nám ty roky sucha a prakticky celý den hustě pršelo. 

Proto jsme si nejprve vyslechli přednášku o údržbě kola a po obědě následovaly deskové hry. Kolem čtvrté 

hodiny na chvíli pršet přestalo, a proto nám bylo dopřáno zaběhnout si orientační běh – tentokrát už naostro. 

Běželi jsme po dvojicích, které jsme na začátku utvořili, a ve kterých jsme se také účastnili ostatních aktivit.  

Středa byla dnem nejintenzivnějším, protože nás čekaly hned dva pobyty na kole. Dopoledne se jednalo 

o orientační cyklistickou trasu (též po dvojicích) a odpoledne jsme po skupinách vyrazili na vyjížďku. Večer 

jsme den zakončili střelbou na terč.   

Čtvrtek jsme zahájili triatlonem čítajícím jízdu na kole, střelbu a běh. Při jízdě na kole a běhu jsme následovali 

fáborky, ale protože v naše orientační schopnosti po minulých dnech již nebyla vkládána prakticky žádná víra, 

cyklistickou trasu jsme si ještě před závodem společně projeli. Jelikož se konečně vrátilo teplé počasí, někteří 

otužilci po namáhavém závodu skočili rovnou do (ledového) bazénu. Odpoledne jsme hráli volejbal, nohejbal, 

pétanque a stříleli. Večer proběhlo předání diplomů a cen v jednotlivých kategoriích jak za dvojice, tak 

i jednotlivcům. Po večeři jsme rozdělali táborák a jedením spálených špekáčků a zpěvem jsme symbolicky 

ukončili náš kurz. 

V pátek jsme dobalili poslední věci a hned po snídani vyrazili na kolech zpět do Velkého Meziříčí.  

Souhrnně vzato byl cyklisťák nejspíš poslední výlet, kam jsme se takto jako poslední ročník společně vydali, 

takže na něj budeme jistě v dobrém vzpomínat. 


