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Každou zimu pořádá ZŠ Dobřichovice dva lyžařské kurzy. Ten první pro sedmáky je již 
za námi. Již mnoho let jezdíme do Alp, kde jsou podmínky pro všechny kategorie lyžařů velmi 
dobré. Mnozí mají představu, že do Alp mohou jezdit jen skvělí lyžaři, ale pravdou je opak, pro 
začátečníky tam jsou podmínky přímo ideální. Takže v sobotu 21. ledna vyrazilo 39 sedmáků 
vstříc alpským kopečkům, cesta autobusem uběhla rychle a ještě před setměním jsme tam byli. 
Jako vždy následovalo rozdělení do pokojů, rozbalování, povlíkání postelí a první společná 
schůzka, kde se projednávaly organizační věci a v neposlední řadě poučení o bezpečnosti. 
Během těchto aktivit se uvařila večeře, takže hned po schůzce se mohlo začít hodovat, 
následovalo mytí nádobí a večerka. S večerkou je to první den vždycky problém, všichni jsou 
plni dojmů, sice jsou v posteli, je zhasnuto, ale nikomu se nechce spát, usnout se daří až po 
půlnoci. Ráno se už nemohou dočkat a ještě před časem snídaně se trousí do jídelny. Tohle se 
postupně mění, únava vše rychle vyřeší, usínání v dalších dnech je dřívější a ráno jsou někteří 
k neprobuzení.  

Po snídani vyrážíme na svah, každý fasuje barevný rozlišovák, permici a můžeme 
vyrazit. V autobuse obvyklá kontrola, máte boty, permici, rukavice, helmu, atd. Jasně, že 
někomu pokaždé něco chybí. Tento každodenní rituál vždy někoho přistihne nepřipraveného, 
takže úprkem do pokoje a zpět do autobusu. Jakmile jsme vyjeli lanovkou nahoru, otevřela se 
nám nádherná scenérie, přivítaly nás skvěle připravené sjezdovky zalité sluncem. Rychle jsme 
se rozdělili do družstev podle barev dresů a už jsme začali brousit místní kopečky. Příjemným 
překvapením bylo, že nikdo nestál na lyžích poprvé, sice některým dělalo problém zatočit, 
ověřili si, že zemská přitažlivost a odstředivá síla v zatáčkách pořád funguje. Někteří hnedle 
vypadají jako sněhuláci, ale to není důvod k tomu, že by nás to odradilo od dalších lyžařských 
pokusů. Ostatně zanedlouho už si všichni vzpomněli na svoje čáry na sněhu a bravurně sjížděli 
místní sjezdovky. Oběd v pravidelnou dobu, celý týden bylo nádherně, takže se jedlo venku 
před restaurací. Každý si měl ráno udělat jídlo do balíčku, ale většina dětí se takovouto 
přípravou oběda nezabývá a radši využívá těžce vydělaných kouzelných papírků svých rodičů. 
Většinou vyhrávají hranolky, ty se snad nikdy v této věkové kategorii nepřejí, no je to prostě 
trend a oni jsou tedy in. Odpoledne se zase lyžuje, tříbí technika, okoukávají se místní 
závodníci, kteří vypadají, jako by se s lyžemi už narodili.  

Pak odjezd domů, osobní volno a večeře. Večeře jsou většinou luxusní, jídla je ostatně 
až moc, vždy zbývá, takže si nikdo nemůže stěžovat na hlad. Po večeři úklid v kuchyni v podání 
služby, což spočívá v úklidu jídelny a mytí nádobí. Je až s podivem, kolik dnešních dětí 
evidentně netuší, jak se myje nádobí, vytírá podlaha a třeba i škrabka na brambory je zcela 
záhadným předmětem. Tenhle způsob lyžáku je vlastně i výchovně vzdělávacím kurzem, kde 
se dětí učí pomáhat v kuchyni a uklízet si po sobě. Co se týče úklidu, někteří ještě nevědí, jak 
vypadá odpadkový koš a že skříň je na odkládání věcí, ustlaná postel je něco jen ze sci-fi filmu. 
No ale i tato úskalí pedagogové s vypětím všech sil zvládají a dílčí úspěchy jim opět vlijí do žil 
optimismus, který je tak potřeba pro tak náročnou pedagogickou práci, zejména pak s touto 
věkovou kategorií puberťáků. Večerní program si připravují děti, tentokrát to zvládají velmi 
dobře a tak o dobrou zábavu je postaráno.  



Týden utekl jako voda, počasí bylo úžasný, po celou dobu ani mráček, prostě 
ultrafialové peklo, nikomu z dětí se nic nestalo, paráda. Poslední den se konal závěrečný závod 
Yetti cup, který spočívá ve výběhu do kopce, nazutí lyží a slalom dolů. Nejtěžším a pro někoho 
přímo katastrofálním se ukázalo nazouvání lyží, což některým vzalo šanci na vítězství, ale 
celkově se všichni pobavili a tím zakončili tento úspěšný lyžařský kurz.  

Všem se tady líbilo a nechyběly ani slzičky při loučení před školou. 

    B. Stejskal 

 


