
4. lekce – paráda                 28.1.2017 
 

Milí rodiče, bylo tak krásně :) Opět jsme vyrazili naštosovaní do 

posledního volného místa v autobuse. Po cestě, už tradičně jsme si 

zastavili, abychom si mohli „odskočit“. Zajímavé je, že obzvlášť 

holčičky konají potřebu v tom nejhlubším sněhu, který kolem je. 

Pepík zahájil v autobuse sbírku na opuštěné lyžaře, máme radost, 

jak se vaše děti k charitě staví :) No a pak už 

jsme byli za chvilku na Plešivci. Podařilo se 

nám vyzrát na frontu na skipasy, takže jsme lyžovali jako jedni z prvních. 

Sluníčko a „fakt“ upravené sjezdovky ten dokonalý pocit ještě umocňovaly. 

Jako minule, zafungovala přímá úměra mezi počasím a frontou u lanovky. Čím 

hezčí je, tím déle si postojíte. Naštěstí, se lidé rozprchli po celém areálu, takže 

po chvíli byly čekačky buď žádné, nebo do 7 minut. 

Prostě krása. Začátečníci to brousili s Bohoušem na 

lyžích jako by už jezdili léta a né teprve počtvrté. Už 

zkoušeli skopičiny jako jízdu po jedné lyži. Snowborďáci 

vyfasovali Kubu Č., který je už také letitým instruktorem 

a pilovali své začátky na snowboardech také 

k dokonalosti. Pokročilí lyžníci jezdili s Kubou S. a 

Milanem, který nám vystřídal s kolenem unaveného 

Honzíka (Bobeše). Oba dva instruktoři si své svěřence 

chválili. No a ti profíci frčeli s Bárou na lyžích a Papym na snoubičích. Obzvlášť v lyžařském družstvu 

už se objevují lyžařští talenti, kteří krásně brousí hrany ve 

správném sjezdovém postoji. Nesmíme zapomenout ani na 

výuku dospělých. 

Dnes to byla Oli, 

která nám osiřela, a 

proto měla 

individuální kurz a Pepík ji nešetřil. Ale je třeba říct, že 

vždy byla s úsměvem na tváři. Všimněte si naklopených 

lyží a zářezy za nimi. Celkovou prima atmosféru nám 

nezkazil ani oběd. Větší porce jak jídla, tak pití byly znát, 

a děti se tvářily spokojeně jak u bramboračky tak u 

rizota. V bistru pracovala jiná směna, a šlo jim to jedna 

báseň. Protože se věnovali nejdříve nám a poté až 

frontě. Takže vše klaplo podle plánovaného 

harmonogramu a šlo se zase lyžovat. Kolem třetí hodiny 

už se nám začala projevovat nalyžovaná únava, proto 

poslední půlhodinka byla ve volném duchu, bez drilu 

formou samostudia. Ti nejvíc unavení se začali přesouvat 

do autobusu, kde jsme se všichni sešli před třičtvrtě na 

čtyři. Lehce po čtvrté jsme odjížděli zpět domů, 

k rodičům. Po cestě nám pan řidič pustil Pod jezevčí 

skálou, ale děti asi posbírali spoustu energie při 

odpočívání, a proto byla dost bouřlivá atmosféra, což přikládáme také tomu, že už se všichni 

skamarádili. V každém případě, byly děti v autobuse zatím nejzlobivější. Ale nebojte, zkrotili jsme si je 

na kopci, tak v autobuse to je hračka :) 



 

Ztráty a nálezy: 

Opět se nám poštěstilo, nám přebývá šedá klučičí mikina, jedna šedá rukavice bez prstů, a černá 

čepice Rebels. 

 

Jeden tatínek postrádá šedobílou čepici s bambulí pro svoji dceru. Musel ji někdo odnést omylem 

z autobusu. 

Jídlo: 

Mělo by být jako obvykle. 

Skipas: 

Doladili jsme bank, a teď už by to mělo být v pořádku. 

 



Peníze na příště: 

Pravděpodobně Skipas 250,- oběd 100,-. 

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

https://www.facebook.com/SkiSkola.cz jsou tu fotky ze čtvrté lekce. 

Děkujeme,  

Bára, Kuba Č., Tomáš, Kuba S., Milan, Bohouš, Pepík a Pavel 

 

SKOL! 

Pepík Sutnar a Pavel Kroupa 

+420 603 581 407, +420 604 401 415 

 

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