DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZŠ ÚL | 10.-15.1.2016
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Program kurzu
Neděle:

13:00
14:30 - 16:00
16:00 - 17:30
18:00
18:45 - 19:15
20:00 - 21:45
22:00

Pondělí:

Úterý:

odjezd z Úpice
ubytování
soutěže „O největší sněhovou kouli“
a „O nejkrásnějšího sněhuláka“
večeře
přednáška „Pravidla FIS“
video o mazání lyží
film „Přežít“
večerka

7:00
7:30
8:30
9:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 14:15
14:30
14:45 - 15:30
15:30
16:00 - 16:45
16:45 - 17:45
18:00 - 19:30
19:30
20:15 - 21:45

7:00
7:30
8:30
9:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 14:15
14:30
14:45 - 15:30
15:30
16:15 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 19:15
19:30
20:15 - 21:45
22:00

budíček
snídaně
odjezd skibusem na sjezdovky
dopolední výuka
pauza na svačinu a odpočinek
odpolední výuka
odjezd skibusem na chalupu
osobní volno
oběd
osobní volno
přednáška Horské služby
videoprojekce (adrenalinové lyžování)
večeře
večerní program (Manychová&spol)

budíček
snídaně
odjezd skibusem na sjezdovky
dopolední výuka
pauza na svačinu a odpočinek
odpolední výuka
odjezd skibusem na chalupu
osobní volno
oběd
závod na klu-skách
příprava soutěže
soutěž „O nejkrásnější pánské nohy kurzu“
večeře
večerní program (Diviška&pol)
večerka
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Středa:

Čtvrtek:

7:00
7:30
8:30
9:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 14:15
14:30
14:45 - 15:30
15:30
16:30 - 17:15
17:15 - 18:00
18:00 - 19:30
19:30
20:15 - 21:00
21:00 - 21:45
22:00

7:00
7:30
8:30
9:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 14:15
14:30
14:45 - 15:30
15:30
16:45 - 17:15
17:15 - 19:00
19:30
20:15 - 21:00
21:00 - 24:00
???

Pátek:

budíček
snídaně
odjezd skibusem na sjezdovky
dopolední výuka
pauza na svačinu a odpočinek
odpolední výuka
odjezd skibusem na chalupu
osobní volno
oběd
3. ročník - „Fotosoutěž Vojty Petra“
„Běh do Strnadova kopce“
osobní volno
večeře
přednáška zimní sporty
večerní program (Píša&spol)
večerka

budíček
snídaně
odjezd skibusem na sjezdovky
dopolední výuka
pauza na svačinu a odpočinek
odpolední výuka+natáčení tv spotu
odjezd skibusem na chalupu
osobní volno
oběd
test+anketa
film “Snowboarďáci"
večeře
vyhlašování
diskotéka
večerka

7:00
7:30
8:00 - 10:30
11:00 - 11:30
11:45 - 12:30
12:30

budíček
snídaně
úklid a předávání pokojů
oběd
příprava na odjezd
odjezd
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Rozdělení do družstev
Snowboard – Vojtěch Petr
Jaroslav Kábrt
Martin Peterka
Nela Borůvková
Lucie Sacherová
Iveta Rohanová
Adéla Fialová
Kristýna Borovská
Lucie Součková
Alena Jursíková
Sjezdaři 1- Jakub Huček
Ondřej Nývlt
Filip Pančík
Viktor Kábrt
Nikola Manychová
Barbora Šťovíčková
Jakub Pirný
Kamila Macková
Sjezdaři 2- Vendula Janečková
Anna Tomanová
Štěpán Zaňka
Lukáš Nývlt
Hana Sedláčková
Jindřiška Poddaná
Jan Kraus
Jan Zima
Ondřej Vlček
Šárka Šrámková
Sjezdaři 3- Martin Kejzlar
Zuzana Horáková
Petra Janečková
Diviška Šiková
Marie Prouzová
Martina Bártová
Matěj Píša
Sjezdaři 4- Iveta Votočková
Jana Košková
Aneta Žďárská
Adéla Krumpholzová
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Bodování pokojů
2015/16

s1

s2

204

102

104

105

105b

105a
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neděle

8

5

3

9

8

7

0

9

5

pondělí

6

5

3

10

8

7

2

5

8

úterý

4

3

2

6

6

6

3

7

3

středa

4

5

3

9

7

7

2

7

2

čtvrtek

6

5

3

9

7

7

3

5

6

součet

28

23

14

43

36

34

10

33

24

pořadí

5.

7.

8.

1.

2.

3.

9.

4.

6.

mimořádně

Jídelníček
snídaně

oběd

neděle

večeře
pečené kuře, brambor

pondělí

švédský stůl, čaj

vepřový guláš, kolínka

rizoto, sýr, okurka

úterý

švédský stůl, čaj

sekaná, brambor

šišky s mákem

středa

švédský stůl, čaj

kuře na paprice,
houskový knedlík

šunkafleky

čtvrtek

švédský stůl, čaj

kotlet, rýže

bramborový knedlík s
uzeným masem, zelí

pátek

švédský stůl, čaj

kuřecí plátek, brambor
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Úryvky z lyžařského deníku
(kráceno)
Neděle+pondělí (Šiková&spol)
Ve 12 : 4 5 s e v š i c h n i s e š l i n a
autobusovém nádraží. Cesta byla docela
rychlá. Chata se nám zalíbila na první
pohled, zevnitř je ještě hezčí. Po vybalení
jsme šli na krátkou procházku. Stavěli jsme
sněhuláka a vyráběli sněhové koule.
Všichni jsme byli od sněhu celí promáchaní. Maruška Prouzová stihla hned první
den ztratit mobil. Po dobré večeři nás čekala přednáška a film Přežít.
V pondělí jsme se ráno vydali na sjezdovku. Maruška se statečně vyhnula
hydrantu, kde se před dvěma lety zranila její starší sestra. Bavily jsme se tím, že
Diviška musela dojíst rizoto.
Úterý (Šrámková&spol)
Dnešní den začal tím, že dívky z pokoje 004 chodily po chatě a řvaly
budíček. Poté jsme snídali formou švédských stolů. Skibus nás opět odvezl na
sjezdovku. Počasí bylo hrozné až kruté. Nebylo ani 10:30 a pro Adélu Fialovou
přijela Horská služba. Pěti stehy jí ránu sešili na chirurgii v Opočně. Po návratu
na chalupu jsme si dali dobrý oběd. Když se stmívalo, vyrazili jsme na štafetový
závod na klu-skách. Čekání na večeři jsme si my-holky zpestřily hodnocením
pánských nožek. Na šiškách s mákem jsme si pošmákli. Společná zábava nás
příliš nebavila.
Středa (Peterka&spol)
Den probíhal stejně jako předchozí: budíček, snídaně, dojezd na sjezdovku
a výcvik. Během lyžování byla legrace. V době oběda jsem navštívili bufet a
oběd jsme nahradili ve většině případů hamburgrem a limonádou. Potom jsme
utvořili trojice, ve kterých jsme sjížděli společně sjezdovku. Samozřejmě pod
dohledem učitelů. Po návratu na chalupu jsme všichni odpočívali na postelích,
protože jsme byli unavení. Po pozdním
obědě Vojta uspořádal venku na sněhu
fotosoutěž. Všem se líbila. Po večeři
přednášel pan učitel Huček na téma
z i m n í s p o r t y. P ř e d n á š k u d o p l n i l
samozřejmě i vhodnými ukázkami.
Hrozil nám také písemnou prací z tohoto
téma. Večerku, stejně tak jako celý
lyžák, jsme si užili.
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Čtvrtek (Sedláčková&spol)
Ráno se nám příliš vstávat nechtělo, ale nedalo se nic dělat. Snídaně
výborná jako vždy. A jede se na sjezdovku! Dnes nás čekaly volnější jízdy, ale
daly nám pořádně zabrat. V poledne se vyjasnilo, svítilo slunce, no prostě
nádhera! V době přestávky dorazila TV Účko a kameramani zaznamenali naše
lyžařské umění pro úpickou televizi. Někteří z nás mluvili i na kameru. Na někom
z nás byla již patrná velká únava, a tak je dobré v nejlepším skončit.
Oběd byl moc dobrý. Následovala krátká přestávka, potom test a anketa. Po
večeři proběhlo závěrečné hodnocení kurzu a také předání odměn a diplomů.
Celý den (a zároveň kurz) ukončila diskotéka (účast dobrovolná a hojná).
Poslední tanečníci se rozcházeli těsně po půlnoci.

Perličky z vědomostního testu
Jakou povinnost má každý, kdo se vydává na horskou túru?
-uklidit pokoj, vypnout konvici
-aby se mu nic nestalo
-zavřít okna, zhasnout
-jestli tam nejsou laviny
-znát číslo Horské služby (1122)
-znát lavinovou výbavu
-dodržovat pravidla sjezdovky
Jaký je rozdíl mezi severskou kombinací a biatlonem?
-severská kombinace se jede ve vyjetých rigolech a biatlon je bruslící
-biatlon se běží na běžkách
-biatlon je rychlý sjezd, projíždění brankami
Jaké dvě techniky běhu využívají běžci na lyžích?
-šoupavou dopředu a stromečkovou
Jak postupovat při silném podchlazení?
-rozdělat oheň
-chladit čelo
Kdo je mašer?
-maže lyže
-ten, kdo zachraňuje
V čem se liší sjezdové lyže od
běžeckých?
-voskem
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Co vše můžeme použít pro nalezení člověka pod lavinou?
-lavinometr
Naše nejúspěšnější závodnice v alpském lyžování?
-Petra Kvitová
-Martina Sábliková

Výsledky ankety 2016
(průměrná známka)
1. ubytování
2. vztahy s učiteli
3. výuka lyžování
4. sjezdové tratě
5. vztahy mezi žáky
6. doprava
7. sněhové podmínky
8. doplňkové soutěže
9. kurz jako celek
10. beseda
11. program dne
12. strava
13. přednáška
14. zábava pořádaná žáky

1,21
1,23
1,26
1,41
1,58
1,64
1,68
1,71
1,76
1,85
1,88
2,00
2,26
2,67

Hodnocení LVVZ očima instruktorů
Ve dnech 10. – 15. 1. 2016 se konal v Deštném v Orlických horách na
chalupě U Supa LVVZ žáků 7. a 8. tříd. Letos se tak stalo již poosmé. Kurzu se
zúčastnilo celkem 34 žáků a 5 instruktorů. Tento počet instruktorů považujeme za
ideální stav vzhledem ke schopnostem žákům a též pro případ zranění (dvakrát
se nám stalo, že 1 instruktor musel se
zraněným do nemocnice na ošetření).
Devítičlenné družstvo snowboardistů
vedl již počtvrté Vojtěch Petr, externí
instruktor a zároveň náš bývalý žák. Ve
svém družstvu měl snowboardisty zdatné,
méně zdatné i úplné začátečníky. Většina
z nich se zlepšila, všichni byli schopni
sjíždět modrou i červenou sjezdovku.
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Celkem 25 sjezdařů bylo rozděleno do čtyř družstev podle výkonnosti. Čtvrté
družstvo tvořily tři dívky – úplné začátečnice. Byla jim poskytnuta nadstandardní
výuka a i ony zvládly jízdu po červené sjezdovce. Přestože panovaly v prvních
dvou dnech vyloženě nepříznivé podmínky, žáci přijímali výuku s nadšením,
snažili se plnit pokyny instruktorů. Na sjezdovkách se řídili dohodnutými pravidly.
Pouze jednoha žáka jsme museli upozornit na neplnění pokynů instruktora.
Lyžovali jsme ve Skiareálu Deštné v Orlických horách. Na sjezdových
tratích Matra 1 a Matra 2. Žáci zvládli jízdu na vleku a dvousedačkové lanovce.
Jelikož areál na Špičáku nebyl v provozu, nemohl proběhnout závěrečný závod
ve sjezdu a slalomu. Nejlepší lyžaři a snowboardisté byli odměnění diplomem a
drobnou cenou. Během závěrečného hodnocení kurzu drobnou odměnu obdrželi
všichni účastníci. Těm, kteří se zúčastnili LVVZ, bude do soutěže “O nejlepšího
sportovce školy” připočteno celkem pět bodů.
Režim dne musel být upraven podle
sněhových podmínek, které po dobu kurzu
panovaly. V 8:30 jsme odjížděli skibusem ve
dvou skupinách do skiareálu. Lyžovali jsme
s hodinovou pauzou na občerstvení a
odpočinek od 9:00 do 14:15. Občerstvení
proběhlo ve vyhřívaném bufetu. Ve 14:30
nás skibus odvezl zpět na chalupu a v 15:30
proběhl pozdní oběd (tento režim dne jsme
předem konzultovali se všemi žáky, nikdo nebyl proti). Poté následovalo osobní
volno a doplňkové aktivity (fotografická soutěž, soutěž o největší sněhové koule,
o nejhezčího sněhuláka, soutěž o nejkrásnější chlapecké nožky, soutěž na kluskách), sledování filmů s horskou a lyžařskou tématikou (Sněženky a machři,
Přežít, Snowboarďáci). V 19:30 se podávala večeře, po ní byly přednášky (FIS
pravidla, mazání lyží, zimní sporty) a též beseda s Horskou službou. To, jak byli
žáci pozorní při těchto aktivitách, prověřil vědomostní test. Některé jeho
odpovědi nás opravdu pobavily (viz příloha). O zábavu se starali žáci podle
rozdělení do jednotlivých pokojů. I tentokrát se potvrdilo, že takovýto druh
zábavy neumějí zorganizovat a ani o
něj nejeví zájem.
Nechyběla soutěž v bodování
pokojů. Dívčí pokoje byly většinou
uklizené. Osobní hygiena byla též
v pořádku. Žáci zajišťovali služby
v šatně, lyžárně a jídelně na výbornou.
Neřešili jsme (s dvěma výjimkami,
kdy jsme přistoupili k alternativnímu
trestu) problém pozdních příchodu či
neplnění dalších pokynů.
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Nevyskytly se žádné závažné zdravotní problémy. Zdravotnice ošetřila
bolest palce žákyně Lucie Součkové (lékař potvrdil silné pohmoždění), bolestivé
koleno Anny Tomanové (dlouhodobá záležitost), namožený stehenní sval Nely
Borůvkové. Se svolením rodičů podány prášky na bolest zad Nikole Manychové.
Proveden výplach oka po zásahu sněhem Martině Bártové. K jedinému většímu
zranění došlo druhý den. Při srážce dvou snowboardistek utržila Adéla Fialová
čistou řeznou ránu na koleni. K úrazu byla přivolána Horská služba, která Adélu
ošetřila a následně za asistence naší zdravotnice odvezla do Opočna na zašití (5
stehů). Se souhlasem rodičů dívka pobývala dále na kurzu (dalšího výcviku se
nezúčastnila).
Podrobné informace o dění a LVVZ si rodiče mohli přečíst na webových
stránkách školy. Zde byly umístěny i fotografie z kurzu. Opět vyjde speciální
příloha školního časopisu s názvem LVVZ 2016. Připravíme i článek do Úpických
novin.
Tento lyžařský kurz proběhl v příjemné atmosféře a bez závažnějších
prohřešků. Žáci spolu komunikovali. Společnosti se stranilo pouze kvarteto žáků
8. A (Vlček, Zima, Kraus, Peterka). Mezi
žáky nedocházelo k žádným
konfliktům. Děkujeme rodičům, že vyšli vstříc našemu přání, aby děti odjely bez
tabletů a notebooků. Žáci respektovali i pravidlo nepoužívat mobilní telefony
během výuky lyžování.
I letos nám poskytl majitel skiareálu skibus na dopravu tam a zpět zdarma.
Nepochopili jsme tedy, proč někteří žáci hodnotili dopravu v anketě známkou 3,
nebo dokonce 4. Pro toto své hodnoceni nám nedokázali podat rozumné
vysvětlení.
Finanční náročnost kurzu (viz. vyúčtování) zůstává přibližně stejná. Cena
skipasu 4 ze 7 činila 1 120 Kč, za ubytování zaplaceno 2 100 Kč, za dopravu
autobusem zaplaceno 163 Kč, doprava zavazadel stála 90 Kč. Uhrazeno též
připojištění za 14 a 16 Kč (podle pojišťovny). Celkem tedy 3 500 Kč. Minimální
útrata účastníků činila 7 Kč, maximální 500 Kč.
Přestože klimatické podmínky těsně před konáním kurzu byly velice špatné,
počasí se nakonec umoudřilo a kvalita sjezdových tratí byla celkem dobrá. Na
kurz jsme odjížděli s cílem prožít na horách společně s našimi žáky příjemný
týden, což se nám podle našeho názoru i podle výsledků ankety (viz příloha),
povedlo. My jsme byli spokojeni a věříme, že i dětem se na chalupě U Supa
líbilo. Děkujme i vedení školy, že nám
umožnilo jet na lyžařský kurz v počtu pěti
instruktorů.
Chalupa U Supa, Deštné v Orlických
horách, 15. 1. 2016
Vendula Janečková, Iveta Votočková,
Martin Kejzlar, Jakub Huček a Vojtěch
Petr
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Výcvikové zpravodajství z chalupy U Supa
č. 1
Další LVVZ na chalupě U Supa úspěšně zahájen. Uskutečnily se dvě soutěže: o
největší sněhovou kouli a nejhezčího
sněhuláka. Po večeř i proběhla
t e o re t i c ká p ř í p ra va n a z í t ře j š í
praktický výcvik (pravidla FIS chování
na sjezdovce a film Přežít). Přestože
byla na 22:30 hodin vyhlášena
večerka, chalupa stále žije! Těšíme se
na zítřejší budíček!
(Tým 5 statečných)

č. 2
I když nám dnes počasí příliš nepřálo, prokázali jsme statečnost a vydrželi na
sjezdovce podle plánu od 9:00 do 14:15 hodin. Dešťovou přeháňku jsme
přečkali v příjemně vytopeném bufetu. Dnešním hitem se stala malinovka a
hranolky. Již po prvním dni i ti, kteří dnes stáli poprvé na lyžích, dokážou zdolat
sjezdovku bez sebemenších potíží. Instruktor snowboardu chválí své ovečky také.
Právě probíhá přednáška pana Pochobradského z Horské služby. Těšíme se na
večerní program dívek z 8. A.
(Tým 5 statečných)

č. 3
Konečně chumelí! Bohužel je sníh mokrý. Tomuto nevlídnému počasí však
neodpovídá naše nálada a chuť poprat se s nástrahami sjezdových tratí.
NezastaviIa nás ani občasná bílá tma.
I letos jsme prověřili praktické schopnosti a připravenost zdejší horské služby.
Naštěstí se však jednalo pouze o menší řeznou ránu. Ti, kteří nestihli ranní odjezd
skibusu, absolvovali pěšky výstup
pověstného Strnadova kopce v plné
polní. A by pohybu na čerstvém
vzduchu nebylo málo, po obědě
proběhl závod na klu-skách. S napětím
budeme očekávat vítěze večerní
soutěže "O nejkrásnější pánské nožky".
Doufáme, že se na nás z oblohy
konečně usměje sluníčko.
(Tým 5 statečných)
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č. 4
Deštné dnes obdrželo pořádný příval nového sněhu, přesto však podmínky k
lyžování byly podstatně lepší než v předchozích dnech. “Nejslabší" družstvo
lyžařů zdárně zdolalo červenou sjezdovku. Konečně došlo i na oblíbené "volné"
jízdy. I když je vidět na borcích rostoucí
únava, statečně a bez remcání se perou s
nástrahami počasí.
Můžete se těšit na fotografie, které pořídil
Vojta Petr během fotografické soutěže.
Zítra očekáváme návštěvu kameramana
TV Účko. Natočí reportáž z našeho
lyžařského výcviku.
(Tým 5 statečných)

č. 5
Probudili jsme se do mrazivého rána, i když to zpočátku nevypadalo, nakonec se
na nás usmálo z oblohy i sluníčko. Podmínky k lyžování byly ideální, a tak nám
dnešní poslední lyžovačka rychle uběhla. Zpestřením pro nás i další návštěvníky
skiareálu byla přítomnost TV Účka. Alternativní trest - výstup "Strnadova kopce" si na vlastní pěst vyzkoušeli všichni, protože skibus dnes vzhledem ke stavu
vozovky skončil těsně pod vrcholem kopce. Každý z účastníků kurzu převzal při
závěrečném vyhodnocení odměnu a diplom. Právě probíhá diskotéka za účasti
většiny žáků. Těšíme se na setkání zítra ve 13:30 na úpickém náměstí.
(Tým 5 statečných)

č. 6
V pátek 15. 1. ve 13:15 hodin dorazil na náměstí v Úpici autobus, který přivezl
žáky z lyžařského kurzu. I když ještě o vánočních prázdninách byly sjezdové
tratě zelené, kurz nakonec proběhl ke spokojenosti všech. Sledujte webové
stránky, kde se brzy objeví fotografie Vojty Petra. TV Účko zveřejní krátkou
reportáž přibližující pobyt na chalupě U Supa i samotný výcvik ve skiareálu. V
průběhu měsíce ledna obdrží
žáci speciální číslo školního
časopisu ÚL. Jakmile bude
uhrazena doprava, provedeme
podrobné vyúčtování.Děkujeme
všem žákům i jejich rodičům za
spolupráci.
(Jakub Huček, Martin Kejzlar,
Vo j t ě c h Pe t r, Ve n d u l a
Janečková a Iveta Votočková)
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Zvláštní ocenění - LVVZ 2016
Vojtova cena (umělecká fotografie na sněhu)
1. místo – Vlček, Peterka, Zima, Kraus
Nejlepší lyžař – Ondřej Nývlt
Nejlepší lyžařka – Nikola Manychová
Nejlepší snowboardista – Jaroslav Kábrt
Nejlepší snowboardistka – Iveta Rohanová
Největší pokrok na lyžích – Jana Košková, Ondřej Vlček
Největší pokrok na snowboardu – Alena Jursíková a Lucie Součková
Za pomoc v kuchyni – Sedláčková, Borůvková, Poddaná, Macková, Bártová
Vítězství ve vědomostním testu – Diviška Šiková
Za nejlépe udržovaný pokoj – Součková, Jursíková
Soutěž o největší sněhovou kouli – Nývlt, Kábrt J. a V. , Pančík
Soutěž o nejhezčího sněhuláka – Vlček, Zima, Peterka, Kraus
Pochvala za kolegialitu – Kristýna Borovská
Pochvala za statečnost – Adéla Fialová
Pochvala za snahu – Janečková, Šiková, Sacherová, Horáková, Krumpholzová,
Žďárská, Tomanová, Prouzová, Šrámková
Pochvala za žákovskou službu – Ondřej Nývlt
Pochvala za úklid v lyžárně – Píša, Pirný, Zaňka, Nývlt L.
Soutěž o nejhezčí pánské nožky
1. místo - Jan Zima
2. místo – Matěj Píša
3. místo – Ondřej Vlček
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Soutěž na klu-skách – Jursíková, Sedláčková, Borůvková, Šťovíčková, Borovská,
Zima, Vlček, Nývlt L.

Poděkování
Dobrý den, pane Prouzo,
od roku 2001 jezdíme na lyžařské kurzy vždy 1x za dva roky do Deštného na
chalupu U Supa. Stejně jako ve všech předchozích letech jsme byli nadmíru
spokojeni se službami, které Váš skiareál nabízí. I když počasí v uplynulém týdnu
nám zejména v pondělí a úterý příliš nepřálo, my, a především naši žáci,
odjížděli jsme spokojeni a čtvrteční lyžovačku si opravdu užili. Vyřiďte, prosím,
všem Vašim vlekařům velkou poklonu za jejich přístup a ochotu. Poděkování
patří i řidičům skibusu, který jsme každý den měli k dispozici, a díky Vám i
zdarma.
Přejeme Vám úspěšný zbytek letošní lyžařské sezóny a ještě jednou děkujeme!
Jakub Huček, Vojtěch Petr, Martin Kejzlar, Vendula Janečková a Iveta Votočková
Základní škola Úpice-Lány
Dobrý den,
děkujeme za pozitivní ohlas. Udělal nám velkou radost. Vzkaz
zaměstnancům samozřejmě s radostí vyřídím.
Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další shledání!
Petr Prouza
SKICENTRUM Deštné

Fotogalerie
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