Lyžařský kurz sekundy
V týdnu od 6. do 12. ledna se uskutečnil lyžařský a snowboardový výcvikový kurz třídy
sekunda. Kurzu se zúčastnilo 32 studentů sekundy a 3 žákyně tercie. O žáky se starali: Hana
Žampachová, Zuzana Mezulianíková a Tomáš Kaválek.

Kurz začínal v neděli odpoledne odjezdem ze Židlochovic, po dlouhých třech a půl
hodinách jízdy autobusem za hustého sněžení jsme se dostali konečně do Karlova pod
Pradědem (nebo spíš pod sněhem). Ubytovali jsme se v penzionu Roháč, který se nachází
přímo u sjezdovky, dva metry od dolní stanice lanovky Roháč Express. Pobyt jsme zahájili
vydatnou večeří, poté jsme si řekli několik důležitých věcí k organizaci celého týdne a
bezpečnosti na horách. Někteří žáci potřebovali doplnit svou lyžařskou výzbroj, a tak jsme se
pro ni vydali do místní půjčovny.
Samotný výcvik jsme zahájili následující den ráno. Žáky jsme rozdělili již předem do tří
družstev. V prvním družstvu byli zkušení lyžaři, druhé družstvo tvořila skupina lyžařských
začátečníků i lyžařů pokročilých a ve třetím družstvu byli snowboardisté. Všechna družstva
jezdila na lanovce Karlov Ski Express nebo Roháč Express, s ohledem na lyžařské dovednosti
jednotlivých družstev jsme využívali všechny čtyři sjezdovky rozdělené podle obtížnosti.
V dalších jsme jezdili i na dalších sjezdovkách, především na vleku Kazmarka a v areálu
Myšák. Na celou oblast nám platila pětidenní permanentka, kterou jsme koupili všem žákům,
včetně začátečníků neboť byli obdivuhodně šikovní a začali již během prvního dopoledne
jezdit na lanovce.
Večer probíhaly přednášky o bezpečnosti na horách, pouštěli jsme také instruktážní
metodická videa o snowboardingu, lyžování a carvingu. Poté probíhal společný program,
který buď zajistili učitelé, nebo byl v režii jednotlivých pokojů. Pouze ve středu se společný
večerní program nekonal, protože jsme se vydali otestovat večerní lyžování.
Poslední lyžařský den - v pátek jsme žákům zorganizovali závody ve slalomu. Žáci byli
rozděleni do třech kategorií: lyžaři dívky, lyžaři chlapci a snowboardisté. Kromě toho jsme
vyhlásili i speciální soutěž o největší zlepšení na snowboardu a na lyžích. Odpoledne potom
probíhala skupinová soutěž v exhibici na svahu, kdy si jednotlivé skupiny žáků připravili své

krasojízdy. Vítězové získali diplomy a ceny, které zakoupilo SPG. Celý týden probíhala také
soutěž v úklidu pokojů, vítězný pokoj dostal na závěr sladkou odměnu.
Lyžařské podmínky byly tento týden nejlepší za posledních několik let, počasí bylo
jaksepatří zimní. Hodně sněžilo, některé dny foukal vítr, teploty pod nulou, občas i minus 10
stupňů. V kolektivu panovala po celou dobu kurzu výborná nálada, k čemuž přispěla i
skutečnost, že jsme neměli žádný úraz, ani žádné zdravotní komplikace. Mohu tedy
konstatovat, že lyžařský kurz se vydařil a v sobotu jsme všechny žáky přivezli zpět do
Židlochovic - sice unavené, ale šťastné.

Výsledky závodů:
LYŽAŘI:
Kategorie:
1.
2.
3.

HOŠI

DÍVKY

místo: David Scheer (23,21)
místo: Martin Blažek (23,88)
místo: Tomáš Kuchař (24,01)

Markéta Coufalová (22,83)
Pavlína Procházková (24,07)
Šárka Kubantová (24,58)

SNOWBOARDISTÉ:
1. místo:
2. místo:
3. místo:

Eva Chalupová (32,51)
Mikuláš Soldán (32,55)
Michael Toman (34,23)

Největší zlepšení na snowboardu:
Největší zlepšení na lyžích:

Petr Pauk
Tomáš Javora

Skupinové exhibice:

PRVOCI

1. místo:

Další fotky jsou ve FOTOGALERII na webových stránkách školy.
Mgr.Hana Žampachová, vedoucí LVK

