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Sláva, hurá, vítr slábne. Dnešní noc
byla relativně klidná, přesto se nedá
říci, že by byla bezvětrná. Probuzení
jde ztuha. Vždy se z pokoje někdo
vypotácí ještě v polospánku, pohled
je chvíli nepřítomný, ale pak mozek
naskočí v základních pojmech: ráno,
lyžák, záchod, vyčistit zuby, snídaně,
chci spát. V chatě je všechno opět
v normálu, žádný výpadek elektřiny
nenastal. Proto nic nebrání tomu,
abychom dnes realizovali všechno
podle plánu.
Snídaně je připravená vždycky
včas, stačí přijít a brát si, co je libo.
Křupavý rohlík nebo krajíce chleba?
Dáte si měkký salám, šunku, sýr,
česnekovou pomazánku pro zdraví 😊,
džem, cereálie, jogurt? Dnes si ještě
račte
pochutnat
na
domácím
vanilkovém pudinku. Doplnili jsme
energii, což jistě oceníme při výcviku na
svahu.
Venku opět sněží. Teď už je
zbytečné udávat výšku sněhové
pokrývky přesně na centimetry. Určitě
je tu přes metr sněhu, odhadem tak
115-125 cm. Brzy ráno nám svah
upravila rolba, avšak do začátku
výcviku jej zase pokryla slušná vrstvička
sněhu. Čerstvý sníh se smíchal se
zhutněným podkladem, a proto jsme
získali ideální podmínky pro sjezdování.
Podklad byl pevný a zároveň natolik
měkký, že umožňoval příjemné, lehce
houpavé lyžování.
Všichni se průběžně zlepšují, výrazně klesá procento pádů, jen výjimečně
se u některých lyžařů zatím nepodařilo „padavost“ nějak zásadně zlepšit,
zato techniku pozvolna ano. Všichni sjedou svah a udrží se na lyžařském
vleku. Prostě si krok za krokem osvojujeme základní abecedu každého

lyžaře. Zvláštní svérázné pojetí
lyžařské abecedy (tedy základů
lyžování) projevil Honza. Nějak
zazmatkoval při zatížení hran
v pluhu a výsledkem bylo, že měl
jednu nohu do „X“ a druhou do „O“,
ale pluhové postavení lyží do „V“
z tohoto ne a ne vzniknout.
I počasí se umoudřilo a před
11. hodinou PŘESTALO FOUKAT a
SNĚŽIT! Když obědváme (dnes nás
čekal vývar s noky a moravský
vrabec s bramborovým knedlíkem
a špenátem), pohled z okna opět
prozrazuje změnu počasí. Zase
SNĚŽÍ a ZAFUKUJE. Sněžení až do
konce
odpoledního
výcviku
neustává, vítr ale není příliš prudký.
Ti, kteří si potřebují na zítřek půjčit
běžky, odcházejí o něco dříve do
centra Benecka. Tato výprava je
početná, čítá zhruba ¾ účastníků.
Zbytek sjezdařů plachtí po svahu až
do 16 hodin.
Návrat
z půjčovny
je
epochální.
S vysokou
pravděpodobností se nám do
budoucna asi často nepoštěstí,
abychom zažili takové množství
sněhu. Budeme se vracet po
zledovatělé
silničce,
nebo
zkratkou? Po včerejším semináři o
Hančovi a Vrbatovi máme
masochistickou chuť dát najevo
hrdinství a nezaleknout se toho, že
prostě trochu nasněžilo 😊 Volíme
zkratku. Usilovně myslíme na
Hanče a Vrbatu.
Oni se ale určitě
v závějích neváleli naschvál a neměli z toho takovou legraci. Kdosi to trefně
okomentoval: „Ty jo, mám v botách víc sněhu, než je v celým Polabí.“ Je
fakt, že nás pohyb velmi hlubokým sněhem dost unavil, a když jsme se
zjevili v chatě, byli jsme rádi, že máme půjčovnovou anabázi zdárně za

sebou. Ale sníh jsme si opravdu
náramně užili. Když dorazila
poslední parta, máme radost:
„Ňáký sněhuláci přišli!“ Pro
Theodora musel být sněžný
zážitek nezapomenutelný: „Zahrál
jsem si na Hanče, a měl jsem i
svýho Vrbatu!“ 😊
K večeři máme rizoto. A jak
si tak spokojeně baštíme,
najednou se jídelna a celá chata
ponoří do tmy. Tak co, máme
čekat podobný vývoj jako včera?
Učitelé, kteří usedají k jídlu
většinou jako poslední, zažijí romantickou večeři při svíčkách. V rozpětí jedné hodiny se světlo
několikrát „zhoupne“, opakovaně
nastane různě dlouhý výpadek.
Naštěstí však všechno končí
dobře a elektrický proud k nám
zase vesele proudí.
O
vzdělávací
náplň
dnešního večera se postaral p. uč.
Papáček a p. uč. Zenklová. Pan
učitel se na přednášku dostavil se
svojí krásnou společnicí, kterou
mu všichni záviděli a zvědavě ji
okukovali... BĚŽKA! Aha, takže to
znamená, že zítra opravdu
pronikneme do tajů běžeckého
lyžování. Pan učitel mluví o
běžkách tak sugestivně, až
nevíme, jestli se máme těšit,
nebo mít malou dušičku. Lyže
nemají hrany? Prý nám budou
připadat nestabilní? A máme si
dát pozor, abychom někoho
nepropíchli hrotem hole? Tak to
se máme opravdu na co těšit. 😊
P. uč. Zenklová aktivizuje
naše mozky šifrou. Hloubáme
nad Morseovou abecedou a
dáváme dohromady krátký text.
Na splnění úkolu máme časový
limit. Namáháme si hlavy, až se nám kouří z uší.

Ve 21:30 proběhla uzávěrka tohoto čísladalší vydání Lyžákového magazínu putuje do světa.
Jsme seriózní plátek, a tak bulvární témata
ponecháváme stranou. Zachovejte nám přízeň. 😊
Posíláme zasněžený pozdrav do Polabí. Je
nám jasné, že dnešním večerem se náš kurz
překlopil do druhé poloviny. Přejme si, aby se
povedla alespoň stejně jako ta první. Dobrou noc!
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