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Po roce opět na hory! Jiná parta osmáků,
ale stejné místo. Benecko a chata Na Rychlově
hostí náš kurz již pošesté.
U školy jsme naložili tuny zavazadel,
nalodili se na palubu, zamávali rodičům a od té
doby se naše myšlenky soustředily na hlavní
téma. Vyrazili jsme na LYŽÁK! V nížině se na
nás nebe střídavě usmívalo i mračilo a teplota
se pohybovala nad nulou, ale jak jsme cestou
nabírali nadmořskou výšku, tím více se krajina
zahalovala do bílé krajky. Z bílé krajky byl
nakonec pěkný sněhový kabát, a když jsme
krátce po 15. hodině „přistáli“ na Benecku,
kopce sněhu a závějí nám připomínaly říši

Eskymáků. Máme co dočinění s neobyčejně
štědrou sněhovou nadílkou. Metrová peřina a
křišťálová krása rampouchů, to je přímo ideální
zahájení našeho lyžáku. Jen tu máme tepleji
než u Eskymáků, -1´C.
Scénář je každý rok stejný. Část dětí
směřuje do půjčovny pro potřebné vybavení a
přibližně stejně velká skupina se mezitím pěšky
odebere k Rychlovu, kam za námi zanedlouho
dorazila i všechna zavazadla a lyže. Tato
logistická epizoda vždy odstartuje náš pobyt na
horách. Cestou na Rychlov si ze sněhového

bohatství bereme plné
hrsti.
Kouličky
létají
vzduchem, kloužeme se,
zkoušíme měkkost závějí, a
tím vlastně prověřujeme

nepromokavost a funkčnost oblečení i
bot. Druhá skupina využila cestou
z půjčovny známou zkratku přes louku.
Brodění ve sněhu bylo skvělé. Lyžákový
křest mámě za sebou.
V chatě potom vypukne hemžení.
Lyže, hůlky, přezkáče, běžky, pouzdra od
lyží a hromada kufrů, tašek, batohů. Do
toho všeho 45 nedočkavců. Každý chce
uchvátit právě ten svůj kufr, drapnout své
lyže. Stop, chce to systém. Za chvilku je
lyžárna srovnaná a všechna zavazadla
umístěna u majitelů. Ještě povléknout
postele a bude to dokonalé. Tato činnost
však není mezi mnohými účastníky příliš
oblíbená a snaží se ji bojkotovat. „Já už
mám povlečeno. Vždyť ten polštář je
barevnej a jsou na něm kytičky!“ Tento
argument neprošel. Ty kytičky a barvičky
jsou, chlapče, už na samotném polštáři.
A něj se dává ještě POVLAK! Za použití
zatím mírných a poměrně vlídných
donucovacích prostředků se podařilo i
tyto a podobné potížisty přesvědčit.
V průběhu všech zabydlovacích aktivit se odpoledne nenápadně překulilo do večera.
Sešli jsme se v jídelně u večeře. Na přivítanou jsme měli guláš s těstovinami. Určitě se paní
kuchařce moc povedl. V útulné jídelně se od loňska příliš nezměnilo. Přibyly některé dekorace.
Kulečník stojí také na svém
místě, blízko originálního
zátiší
s vánočním
stromečkem
a
jarní
haluzkou s nafukovacími
balonky a motýly. 😊
Po večeři je kurz
oficiálně zahájen. Všichni
už víme, jaká budou
v průběhu lyžáku vládnout

pravidla, seznamujeme se s režimem
dne a rozdělením služeb. Lyžárna,
jídelna, „pravá ruka“ dne – vše je
jasné. A než se zítra postavíme na
svah, je nezbytné si zatím „nasucho“
říci to, co pak budeme připomínat i
aplikovat přímo na sjezdovce:
desatero pravidel Mezinárodní
lyžařské federace (FIS), která se
týkají bezpečnosti a vzájemné
ohleduplnosti při lyžování.
Do večerky máme čas na
dovybalení věcí a je tu samozřejmě
prostor pro osobní volno. Ale v půl
desáté budete všichni na pokojích ve
svých norách. Umytí!!! Dnes jsme se
pořádně zapotili při vykládání
zavazadel. Ne, toto není cizí slovo,
přesto s jeho pochopením mají
někteří jedinci zpočátku potíže.
Např. nějak takto. „Už se byl umýt?“
– „No...jak... Co? Jak jako?“ (Překvapení v očích, nejistota) - „No
jestli
ses
byl
sprchovat.“(půlminutové zamyšlení) „Aha... tak
to asi... eee.... to vlastně asi nebyl.“ – „Tak upaluj. Do
večerky máš deset minut!“ Z obou koupelen to pak
závratně voní sprchovými gely, mýdly a šampony.
Všichni jsou ve svých slušivých pyžamech různých vzorů
a střihů připraveni do pelíšků.
První noc... Vždycky se stává, že některé pokoje
by se nejraději propovídaly a prosmály až do rána. Po
půlnoci je však už většinou klid. Naše noční stráž má své
oči, uši a nohy všude. Takže vám stejně nakonec
nezbyde než opravdu usnout. 😊 Však uvidíte, že se s
přibývajícími dny nedáte ke spaní pobízet.
Přejte nám, abychom se na úvod našeho lyžáku
pěkně vyspinkali. Nebojte, určitě se
nám tu bude líbit. A za okny krásně
sněží... Dobrou! My se zase zítra
ozveme... 😊
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