Lyžování ve škole
V dnešní době je běžnou praxí, že mnoho rodin na lyžařský výcvik nemá finanční
prostředky. Zkušenosti škol tuto skutečnost bohužel potvrzují, výcviku na lyžích se zúčastňuje
zhruba polovina žáků.
Úvodní řádky v nás mnoho pozitivních emocí nevyvolaly, ale podobným tvrzením a
statistikám je třeba čelit, nejen slovy ale především skutky. Naše škola již druhým rokem
organizuje lyžařský kurz jen nedaleko za hranicemi našeho okresu v menších lyžařských
střediscích (Luka nad Jihlavou a Šacberk), která svými parametry splňují kritéria pro konání
výcviku na lyžích a ceny jízdného na vlecích či lanovkách jsou také velmi příznivé a příliš
nezatěžují rozpočet rodičů. Lyžařská výstroj a výzbroj je další věc, která nás všechny napadne
v souvislosti s přípravami na „lyžák“. Koupit nebo půjčit? Nové či použité? To jsou otázky,
které si téměř každý rodič pokládá. Lyžemi to nekončí, hole, „lyžáky“ neboli lyžařská obuv,
helma, lyžařské brýle a mnoho jiných drobností, bez nichž se správný lyžař nemůže postavit
na svah. Protože je lyžování v našich zeměpisných šířkách v posledních letech stále více
populární, což dokládají plné svahy lyžařů, snowboardistů a jiných nadšenců pro zimní
radovánky, byla by velká škoda, aby naši žáci nedostali možnost se lyžování naučit nebo se
v něm více zdokonalovat. A proto škola v letošním roce zakoupila několik párů zánovních
sjezdových lyží včetně lyžařských bot a dalšího příslušenství, které bude žákům půjčovat.
S trochou nadsázky - pomocí vleku či lanovky nahoru a „šusem“ dolu, to je jen jedna část
průpravy všestranného lyžaře. Výuka také zahrnuje běžecké lyžování, vždyť lyžařská
prehistorie to je nutnost přesunu z místa na místo pomocí čehosi, co velmi vzdáleně mohlo
připomínat dnešní carvingy. Díky štědrému daru obce Štěměchy, která každoročně škole
přispívá, bylo zakoupeno deset kompletů pro běžecké lyžování, o jehož využití, pokud počasí
dovolí, nelze pochybovat. Nezbývá než věřit v příznivé sněhové podmínky!
I přes všechno je třeba říci, že účast na lyžařském výcviku je záležitost ve skrze
přínosná a lze ji jen doporučit. Ve hře je nejen získání nových sportovních dovedností,
zlepšení kondice, posouvání osobních hranic, ale také sociální stránka jako je například
stmelení kolektivu.
Skol!

