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Na lyžák 2019 jsme jeli do chaty Studenov v Rokytnici nad Jizerou mezi horami Janova skála a Studená 
a lyžovali jsme v lyžařském středisku Studenov. Jeli jsme tam na týden, tedy od pondělí do neděle (4.–
10. 3.). Do chalupy se vešly obě letošní sekundy najednou. 

Na začátku celého lyžáku jsme nejdřív museli vyjít 2km cestu hlubokým sněhem do kopce. Když jsme ale 
přišli nahoru k ubytování, zjistili jsme, že bychom se tam autobusem vůbec nedostali. Jediná cesta, jak se 
tam dostat, byla pěšky, rolbou nebo sněžným skútrem. Z ubytování jsme nadšení nebyli.Trhala se tam 
omítka a jednou se nám dokonce prolomila postel. 

Už první den jsme rovnou šli na svah a začalo rozřazování. Hodně se mi líbil styl hodnocení a rozřazování 
do skupin. Říkali nám, že všechny skupiny jsou stejně dobré a všechny jsou nejlepší. Díky tomu to mezi 
námi nerozpoutalo hádku, že někdo je lepší. Po celodenním lyžování na nás pak čekalo výborné jídlo od 
místních kuchařů. Se školní jídelnou je to téměř nesrovnatelné. 

Následující den jsme dostali permice a jeli jsme lyžovat. Celkově tam bylo skvělé lyžování, hlavně díky 
trochu prudším sjezdovkám a většinou hezkému počasí. Na lyžáku jsme však nejen sjížděli sjezdovky, ale 
také běžkovali. Poprvé na běžkách to bylo zajímavé, ale ze začátku bohužel bez teorie. Poté jsme si měli 
vybrat delší nebo kratší trasu. Tehdy nám ale nevysvětlili, co to znamená „trochu delší“, a někteří byli 
kvůli tomu hodně pozadu. Na celodenním výletě to bylo o hodně lepší, protože jsme se napsali do skupin 
podle toho, jak nám to jde. 

Večerní program byl vždy skvělý a bavil mě. Nejen že jsme měli skvělou přednášku od horské služby, ale 
dokonce tam byl takový originální program, jako třeba nafoť a natoč to, co najdeš na seznamu. 

Zato se mi ale nelíbilo, že za zdravotnicí se může dojít jen v určený čas a ne jindy, pokud to není akutní. 
Celkově bych lyžák hodnotil 7\10. 

Tomáš Protiva, sekunda B 


