
1. lekce parádně za námi                                                                7.1.2017 
 

Milí rodiče a kamarádi, máme za sebou první lekci a za nás mohu říct, že povedenou. Lyžařský areál, 

který jsme vybrali se líbí nejen nám, ale hlavně 

dětem. I když někteří mrňousci byli překvapení, že ten 

kopec, je opravdu z kopce :) Vyrazili jsme s plným 

autobusem z Plzně a cesta ubíhala krásně. Děti byly 

veselé, seznamovaly se a hned se pustili do dobrůtek, 

které jste jim zabalili. 

Cestou jsme pozorovali 

zasněženou krajinu a 

počítali srnky na polích. Čím víc jsme se blížili, tím sněhu přibývalo. 

V devět hodin jsme dorazili na parkoviště u Abertam. Vyrojili jsme se 

kolem autobusu a začalo hemžení lyží, přezkáčů, helem, hůlek, bot, 

rukavic, a bůhvíčeho. Zvládli jsme to a vyrazili ke 

sjezdovce. První se od nás odpojili začátečníci lyžaři. 

Ti zavítali s Bohoušem do dětského parku 

vybaveného jezdícím kobercem, kde se seznámili se sněhem a pohybem na 

lyžích, protože 2 děti stáli na lyžích vůbec poprvé. Šlo jim to náramně. Na konci 

dne už všichni projížděli branky, slalom mezi kužely jedna báseň. Ostatní jsme 

pokračovali k lanovce. 

Tady děti dostaly 

permanentky a se svými instruktory vyrazili na 

vrchol. Výjimku tvořilo družstvo začátečníků 

na snowboardu, kteří si vyšlápli kus po svých a 

na mírném svahu se jim věnovali Matěj se 

Šárkou. Byla to radost pohledět, Matěj, 

vybavený šroubovákem šteloval prkna tak, aby jejich uživatelé měli radost z jízdy a ovládaly svoje 

stroje levou zadní možná přední :) Nejpočetnější družstvo měli pokročilí. Jedno družstvo vedl Honza 

zvaný Bobeš a druhé Kuba. Obě dvě družstva jezdila stejné techniky a cviky jen s rozdílným tempem a 

rychlostí. Takže děti se seznámili s jízdou po hranách, 

v oblouku a zeptejte se jich jak se jezdí krasobruslař, boxer, 

nebo letadlo :D Tyto techniky už z dřívějších let ovládali děti 

z družstva, které vedla Bára. Bylo krásné dívat se z lanovky, 

jak tenhle dlouhý 

had brázdí rychlým 

tempem sjezdovku. 

Odpoledne v polovině tohoto družstva vypomohl Pepík, 

který trénoval jízdu „na očkách“, kdy se jezdí ve dvojicích a 

jeden druhého krásně vyveze z oblouku po hranách lyží. Na 

snowboardu se s pokročilými a dobrými proháněla Týna a 

děti také chválila, jak krásněji to první den jde. Byla celý den 

zima, ale teploměr ukazoval kolem -9°C, takže jsme se těšili 

na obědovou pauzu do roztopeného autobusu. Poobědvali jsme řízky, tousty, housky, bagetky, 

sušenky, jablíčka, okurky, papriky… no prostě toho bylo dost. A teplého čaje také. Odpočívali jsme asi 



hodinu a půl a pak jsme se vydali znovu na sjezdovky. Bylo to znát, děti byly odpočaté a značně 

posilněné obědem a čajem a jezdilo se jim lépe, ani zima už jim 

nevadila. To, že bylo počasí jaké bylo mělo i tu výhodu, že na 

sjezdovce to nevypadalo jak na Václaváku a u lanovky se nestála 

fronta, takže se jezdilo nahoru-dolů ostošest. Ke konci výuky bývá 

zvykem, že si děti mohou „zablbnout“ takže lyžaři a snowboarďáci 

si dali pár „volných“ jízd. Tedy bez určené techniky jízdy a měli si 

tedy opakovat, co se 

na dnešní lekci naučili. Snowboarďáci začátečníci si 

uživali také jízdu na lachtana. Prostě sjížděli nasněžený 

kopec po břiše, a to se jim mooc líbilo, zvlášť těm 

nejmenším. No a začátečníci lyžaři si odfrkli na 

polštářích ve snowparku. 

V půl čtvrté vypukl mumraj podruhé, tentokráté balící. 

Trochu náročné bylo poskládat výbavu do správných 

obalů a batohů, obzvlášť v okamžiku, kdy dítě 

nepoznávalo ani své oblečení (i když bylo správně 

opatřeno jménem), ale na to jsme celkem zvyklí, a jsme rádi, že ty podpisy (monogramy) na všech 

věcech děti mají. 

Instruktoři se vždy snaží si děti zapamatovat jménem, ale zejm. v těch početnějších družstvech to 

hned úplně nejde. Budeme rádi, když svým dětem napíšete na lepící štítek (nebo fixem na přilbu) 

jméno ve tvaru, na které dítě slyší, ulehčíte tím práci našim instruktorům.  

Ztráty a nálezy: 

Přebývají nám jedny rukavice  

Pokud někdo něco postrádáte nebo vám naopak něco přebývá, dejte 

mi prosím vědět. 

Jídlo:  

Obešli jsme všechny restaurační zařízení v dosahu, který děti zvládnou dojít v přezkáčích a výběr se 

nám zúžil na jedno bistro, kde byli ochotní nám vyjít vstříc jak s rezervací, tak s menu uzpůsobeným 

pro děti. Čekáme ještě na cenovou kalkulaci, protože standardní ceny ve střediscích se pohybují ne 

úplně přijatelně. (polévka 55-59 Kč, sekaná nebo párek 65,-, řízek s kaší 119,- a tak podobně). 

Bohužel kapacitně se nevejdeme, nebo je restaurace typu samoobsluha pro nás nevhodná z důvodu, 

že si děti v přezkáčích plný tác neodnesou ke stolu. Věříme tedy, že ve čtvrtek vám dám vědět, že se 

nám podařilo oběd zajistit právě v bistru na parkovišti. 

V každém případě dobrá zpráva na závěr. Teď před několika minutami jsme konečně domluvili oběd 

v teple. Na 100% vám to potvrdíme ve čtvrtek, ale vypadá to na (polévku, jídlo, pití) za 100 Kč. 

Autobus: 

Pokud někdo v autobuse mívá potíže, dejte nám to vědět, dohlédneme na to, aby dítě nesedělo na 

houpačce vzadu, ale bylo by dobré, aby to dítě vědělo samo, že si tam nemá sedat. 



Pozn.: 

Snowborďáci začátečníci trénovali bez lanovky, proto jsme jim nekupovali permice. Peníze tedy u nás 

zůstávají na příště.  

Globus 

Zastávku u Globusu jsme přesunuli na plochu parkoviště (né zastávku MHD). Najdete nás přibližně 

v místech, kam jsme odpoledne přijeli. (tedy začátek parkoviště u v jezdu k myčce a pumpě). Tam 

někde postávejte, autobus zastaví tam, kde mu necháte místo :) 

Omlouvám se, že jsem nedal na facebook fotky z kopce, ale ten mráz mi zamrazil telefon. Na 

facebooku a instagramu najdete ode dneška více fotek a pokud byly vaše děti spokojené, jsme rádi, 

protože nám se to líbilo moc.  

No a do příští soboty prohlížejte, lajkujte, komentujte, hodnoťte naší Skiškolu na 

https://www.facebook.com/SkiSkola.cz jsou tu fotky z první lekce. 

 

Děkujeme,  

Bára, Šárka, Týna, Matěj, Kuba, Bobeš, Bohouš, Pepík a Pavel 

SKOL! 

   Pavel Kroupa a Pepík Sutnar 

   +420 604 401 415, +420 603 581 407 

 

   www.skiskola.cz, www.facebook.com/skiskola 
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