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Jak si mirovičtí užívali lyžařský kurz – leden 2015 
 
 

V soboru  17. ledna 2015 jsme jeli na lyžařský výcvik do hotelu Engadin v Železné Rudě. Na místo 
jsme přijeli kolem páté hodiny odpoledne. Vystoupili jsme z autobusu a každý musel vzít nějaké zavazadlo, 
bylo jedno, čí to je. Také se musely vyndat lyže. Potom jsme si to rozebrali a vynosili nahoru do pokojů, 
od kterých už jsme měli klí če. Lyže jsme nechali v lyžárně, kde jsme je vybalili z vaků. 

Když se všechno udělalo a přestal ruch, já, Kačka a Verča jsme si šly vybalit věci z kufrů. V šest hodin 
jsme šli všichni na večeři, kde nám pan ředitel řekl, jak bude celý týden probíhat: „Snídaně bude v osm hodin, 
oběd bude v půl jedné a večeře bude v šest hodin. Po večerech se bude v půl osmé chodit do společenské 
místnosti. Pro helmy a brýle si přijdete po snídani.“ 

V půl osmé večer jsme tedy s holkami vyrazily do společenské místnosti, kde se všichni všem 
představili a řekli něco o sobě. V půl desáté jsme skončili a vyrazili zpět na pokoje. V deset hodin pan ředitel 
obcházel pokoje a kontroloval, jestli už spíme. 

První den lyžování, v neděli, jsme museli všichni šlapat celou sjezdovku nahoru. Bylo to strašné, lyže 
jsme měli na rameni, hůlky v ruce a na nohou „lyžáky“.  Když jsme se tam všichni vyšplhali, rozdělili jsme se 
do družstev. Já  a několik dalších kamarádů jsme skončili v družstvu, které vedl Michal, ten nejlepší instruktor. 
Odpoledne jsme šli na procházku a potom jsme hráli koulovanou. 

Druhý den jsme jeli poprvé na kotvě, bylo to jednoduché. A takhle jsme jezdili každý den. Na lyžích 
jsme se učili otáčet, zatáčet a hlavně brzdit. Třetí den jsme se spojili s Březnicí, kterou měl na starost Hans 
neboli Honza. Instruktorům se zdálo, že se vůbec neusmíváme, a tak si vzali růžové vlasy, myslím tedy paruky. 
Michal byl Jarmilka a Honza byl Květuška, to jsme se nasmáli.  

Poprvé jsme celý kopec sjeli ve středu. Ve čtvrtek a v pátek jsme ho již sjížděli bez problémů sami. 
A najednou tu byla sobota, den odjezdu. Nikdo nechtěl domů. Museli jsme si zabalit kufr a lyže. Po snídani 
jsme odevzdali klíče. Pak jsme vše naložili do autobusu a hurá domů. 

Moc jsem si to užila a příští rok tam musím jet znovu.                                      Adéla Melicharová – VII. třída 



V sobotu 17. ledna jsme jeli na lyžařský výcvik do ski areálu Belveder v Železné Rudě. Ve 13 hodin 
jsme měli sraz před školou, ale autobus přijel o chvíli déle, a tak jsme museli nakládat rychleji. Po naložení 
jsme šli do autobusu a naposledy zamávali rodičům před odjezdem. Odjeli jsme přesně na čas, ale ještě jsme se 
museli zastavit v Březnici, abychom doplnili autobus. 

Po příjezdu k hotelu Engadin jsme vynosili všechna zavazadla a lyže. Lyže jsme dali do skříní ve spodní 
části hotelu a zavazadla jsme vynesli na pokoj. Po vybalení jsem šel navštívit kamarády na jiné pokoje. 
Nejčastěji jsem chodil na pokoj č. 410, kde jsme hráli spoustu her. 

Po večeři jsme chodili do společenské místnosti, kde nám ukazovali, jak s lyžemi zacházet. Také nám 
řekli, jak bude celý týden probíhat. 

Druhý den nás vzbudili v 7.30 hodin a šli jsme na snídani, u které nám řekli, že ranní lyžování začne 
v 9 hodin, odpolední ve 14 hodin, že oběd bude ve 12.30 hodin, večeře v 18 hodin a zábavný program v 19.30 
hodin. 

Vždy 10 minut před každým lyžováním jsme se oblékli a šli se připravit před hotel, kde si nás vyzvedli 
instruktoři. 

Do družstev nás zařadili podle toho, jak umíme lyžovat. Já lyžovat umím, a tak jsem byl v prvním 
družstvu, kde jsme měli nejraději volné jízdy. Odpolední lyžování bylo horší, protože sjezdovka byla 
rozježděná a hrozily pády. 

Večer jsme měli diskotéku, která se opakovala ještě dvakrát. 
Lyžování probíhalo bez problémů a najednou tu byl konec lyžařského kurzu. V sobotu v poledne jsme 

odjížděli zpět do Mirovic a v pondělí se vrátili do školních lavic.                                  Tomáš Daniel – VII. třída 
 
 

 


