
Lyžařský a snowboardový kurz v Rakousku očima jedné z účastníků: 

 

Je pondělí 3. 2. a je šedivé ráno. Shromažďujeme se u školy, tašky, které sami neuneseme, za 

nás ochotně drží rodiče. Řidič nevrle vystupuje moknout za námi do deště, otevírá zavazadlový 

prostor a dává naše zavazadla dovnitř. To nám to pěkně začíná, říkáme si, když sedíme uvnitř 

zaskládáni batohy s lyžáky, které už nebylo kam dát. Autobus se rozjíždí a my doufáme, že to už teď 

bude lepší.  

Cestu k první lyžařské destinaci, Präbichlu, zvládáme s jednou pauzou. Nadšené vyskakování 

z autobusu nám trochu pokazí mokrý sníh a vítr, kvůli kterému div že ti lehčí z nás neodlétnou. Než 

vyrazíme na sjezdovku, jsme mokří, ale zatím nám to nevadí. Bude líp! Dělíme se na skupiny 

a statečně se vrháme na svah, lyžujeme, co nám síly stačí, sníh si užíváme, vždyť už jsme ho dlouho 

neviděli! Nakonec nás přemůže únava a zima, tak se vploužíme do nedaleké hospody. Čokoláda pro 

všechny! Ždímeme mokré rukavice a kukly, sušíme se u topení, čekáme na návrat do autobusu – ven 

by ani psa nevyhnal! Ukazuje se ale, že to s návratem nebude tak lehké – autobus se rozbil, tak 

čekáme na náhradní. Pokrčíme rameny a objednáme další čokoládu. Obsluha z nás má viditelně 

radost. 

Jakmile se k nám dostane nový autobus, naskáčeme dovnitř. Chudák rakouský řidič, už mohl 

mít padla, teď nás musí vézt na chatu. Cesta tam probíhá bez problémů, už jsme u chaty – prásk! 

Autobus prohrál boj se stromem, zadní sklo se nám sype na hlavu. Nikdo zraněn, všichni živí. 

Oddechneme si a propukáme v smích – spotřeba dva autobusy na den, to se jen tak nevidí! 

Rakouského řidiče necháváme řešit autobus, sami vyskakujeme ven, popadáme své věci a 

lezeme do chaty, na pokoje. Dostáváme večeři, jídlo nám chutná, jsme spokojeni. 

Další dva dny je pořád venku nevlídně, přes sníh a vítr skoro nevidíme, ale nenecháme si tím 

kazit náladu! I přes nástrahy počasí si lyže a snowboardy v Lachtalu pořádně užíváme, na chatě se 

nám daří dobře regenerovat. Ve čtvrtek ráno nás budí sluneční paprsky! Radujeme se, na svah se 

vyráží dřív. Zkoušíme snad každou sjezdovku, kterou nám středisko nabízí, létáme z kopce dolů 

rychlostí a stylem profesionálních závodníků. A ten výhled! Je to nádherný den a bohatě nám 

vynahradí ty předchozí.  

V pátek je stále krásně, rozhodujeme se na svahu zůstat déle, což se nám vyplatí. Cesta zpět 

probíhá v klidu, pospáváme, jíme zásoby a dobře se bavíme. V Židlochovicích se loučíme s naším 

starým řidičem i opraveným autobusem a běžíme k rodičům. Jsme doma.  

Přes všechny útrapy to byl nádherný týden, který se podařil zásluhou všech účastníků 

zájezdu, ale především pedagogického sboru – paních učitelek Mgr. Hany Žampachové a Mgr. Zuzany 

Mezulianíkové a pánů učitelů Mgr. Tomáše Kaválka a Ing. Karla Vituly. Děkujeme – a příště zas! 

Barbora Pospíšilová, sexta 
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