
Laura - výňatek 

 31. ledna - 4. den čtvrtek 

Ve středu večer dostal každý své závodní číslo, aby nám přineslo štěstí, tak jsme si ho měli 

dát pod polštář a spát na něm. Upřímně, nikdo to nejspíše neudělal. Dopajdali jsme se tedy až 

na vrch sjezdovky a trénovali na závod. Nespočetněkrát jsem spadla, dostala sněhovou koulí 

od Nováka, ale vše jsem jim vrátila, znovu se postavila a i přesto, že jsem na lyžích stála 

poprvé tento týden, jsem si vybojovala 2. místo v super obřím slalomu z 3. a 4. družstva. 

Když u vyhlašování čísla a jména mých spolužáků tleskali a mé nikde zatím nezaznělo, 

nemohla jsem tomu uvěřit. Jen o kousek mě přeběhl Honza Kubalec, ale vůbec mi to 

nevadilo. 3. místo obsadil Ondra Fialka, bohužel v tu dobu pravděpodobně ležel v nemocnici. 

Když zaznělo jeho jméno, všichni mu bouřlivě tleskali a celkově ten den byl úžasný. 

Lyžák jsem si velice užila a také poznala pár nových lidí. Na 100 % bych se do Velkých 

Karlovic vrátila a byla tam klidně další týden. Lyžování jsem si zamilovala a do Velkých 

Karlovic se příští zimu určitě vrátím. Tímto děkuji paním učitelkám Střalkové, Krygelové a 

Jendrykové, pánům učitelům Blažkovi a Koláčkovi, ale také všem lidem ze 7.A a 7.B na 

nezapomenutelný týden.  

Děkuji Vám.  

Laura Adamčíková 

 

Lukáš Zapletal 

Dne 28.1. v 8:00 jsme vyjeli autobusem, v autobuse panovala radostná nálada. Zhruba za 

třičtvrtě hodiny jsme byli před penzionem. Vybalování zavazadel probíhalo také úplně v 

pořádku. Po vybalení jsme se šli ubytovat na pokoje. Pokoje byly velice útulné, na pokoji 

jsme měli i vlastní sprchu a záchod.  

Za 20 minut jsme si šli obout poprvé lyžáky. Jak jsme byli všichni obutí, tak jsme šli pod 

svah, kde nás rozdělili do družstev, podle toho, jak jsme zdatní na lyžích. Pak jsme trénovali 

obouvání, padání, koloběžku.  

Po dotrénování těchto věcí jsme šli zpátky do penzionu, kde na nás čekal oběd. Po obědě 

jsme měli odpolední klid. Odpolední klid býval každý den hodinu až hodinu a půl. Po klidu 

bylo odpolední lyžování. V odpoledním lyžování jsme šli na pás a sjížděli zvířátka, zvířátka 

byla malý svah.  

Když jsme přišli na penzion, tak byl hodinu a půl klid. Tyto klidy byly úplně nejlepší, protože 

jsme dělali blbinky. V šest hodin byla večeře. Po večeři jsme měli večerní program, o zábavu 

se první den postaralo družstvo snowboardistů, program měli velice pestrý. Tento program 

hodnotím jako nejlepší. Pak následovala večerka.  

 


