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Letos se část naší třídy opět vypravila do hor, aby si oprášila znalosti lyžování a možná se i
přiučila něčemu novému.
Odjeli jsme v neděli ráno a do Pece pod Sněžkou, odkud to bylo do chaty pár desítek minut
chůze, jsme dorazili někdy po obědě. Zavazadla odvezla rolba a my se vypravili na výstup k
našemu obydlí. Došli jsem na místo asi za hodinu a shledali se s těmi spolužáky, kteří jeli s
rolbou, aby vyložili naše věci. Po obědě jsme se ubytovali a vyrazili na krátkou procházku,
která měla otestovat výdrž naší výbavy i nás samotných. Dopadlo to relativně dobře, až na pár
výjimek. Povečeřeli jsme a šli spát. Další dny jsme se pilně věnovali zimním sportům, přesněji
buď sjezdování anebo běžkování. Po příjezdu a jídle se občas někdo zašel rekreovat do
bazénu, ale většina zůstala na pokojích. Večer byla přednáška, jednou film a nebo volno.
Venku se nikomu trávit svůj volný čas nechtělo, protože byla mlha nebo prudký vítr. Ve čtvrtek
se konal výstup na Sněžku, který skončil úspěchem. Náš čas na horách utekl velmi rychle, a
tak jsem se museli připravit na odjezd. Zabalit, uklidit lyže a pokoj, to byl náš program večer
před odjezdem. Ráno jsme posnídali, naložili věc na rolbu a vyrazili do města. V Peci jsme se
rozloučili s prof. Málkem a odjeli autobusem do Prahy. Žádné komplikace naštěstí nenastaly a
do cíle jsme dorazili odpoledne. Náš (snad většiny třídy) dojem z kurzu? Škoda že není každý
rok.
Samuel Svoboda
« Zpět
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