Ohlédnutí za lyžařským a snowboardovým kurzem
Letošní lyžařský i snowboardový výcvik se uskutečnil 5. - 9. 3. 2018 v Orlických horách ve
skiresortu Buková hora. V této lokalitě se nachází několik sjezdovek většinou s mírnou až střední
obtížností v celkové délce kolem 8 000 m. Komfort pro lyžování je zajištěn jednou dvousedačkou
a jednou čtyřmístnou vyhřívanou sedačkou. Zbylé sjezdovky jsou ideální pro milovníky lyžařských
vleků typu „kotva“. Areál navíc disponuje dětskou sjezdovkou, dětským parkem a také
snowparkem.
Žáci byli rozděleni do dvou lyžařských družstev (27 žáků) a jednoho snowboardového
družstva (10 žáků). Všichni se v průběhu týdne díky výborným sněhovým podmínkám rychle
zdokonalovali. Mezi nejvíce talentované nováčky lyžaře bych zařadil Jakuba Dlapu a Elišku
Juříkovou. Mezi nováčky snowboardisty byl nejvíce vidět Radim Sukup. Neznamená to však, že by
ostatní účastníci kurzu nepředváděli solidní výkony. Tentokráte jsme si užili počasí, které mohou
nabídnout snad pouze hory. Sněžení, mlhu ale i slunné skoro jarní počasí. Hodiny praxe byly
doplněny hodinami teorie.
Co se týká ubytování, hotel Atlas byl plně vytížen, nabízel kapacitu kolem 160 míst.
Potkávali jsme se denně s dalšími školami, snažili se o sdílení prostorů, což bylo někdy náročnější,
ale vše jsme v rámci možností zvládli. Snídaně byly ve formě „švédského stolu“, obědy a večeře
tvořila „česká klasika“. Nutno podotknout, že hotelu Atlas by prospěla modernizace. Náklady na
ubytování činily 2 350 Kč, ceny vleků dle úrovně lyžařů do 1 000 Kč (vybráno 1 100 Kč). Zbylé
peníze se budou pochopitelně vracet.
Na večer si družstva připravila kulturní program. Jednalo se už o tradiční karneval plný
krásných masek, obohacen hudební produkcí a tancem.
Fotografie lyžařů, snowboardistů a jejich aktivit si žáci mohou vyzvednout v digitální
podobě u učitele Ivoše Frolce.
Vše proběhlo bez výrazných problémů, bez nemocí a úrazů. Doprava byla perfektně
zabezpečena autobusovou dopravou Kieryk. Náklady se snížily téměř o polovinu přispěním SRPŠ
při ZŠ a MŠ Prakšice. Mnohokráte děkujeme. LVVK jednoznačně splnil své cíle. Žáci se naučili
lyžovat, zdokonalili svoji lyžařskou techniku, ale také prohloubili své mezilidské vztahy.
Poděkování patří drtivé většině účastníků za aktivní přístup k výcviku. Osobně děkuji Iloně
Hendrychové a Lence Jurákové za iniciativní a obětavé plnění všech svých úkolů a povinností.
V Prakšicích 13. 3. 2018
Ivo Frolec, vedoucí LVVK

