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  PPRROOGGRRAAMM  LLVVVVZZ  22001144          
  

  NNEEDDĚĚLLEE    

12:00        odjezd 
13:00       příjezd 
13:00 – 14:30      ubytování 
14:30 – 17:00      prohlídka obce a sjezdových  
       tratí 
17:00 – 18:00      osobní volno 
18:00       večeře 
18:45 – 19:30      přednáška „Pravidla chování na  
       sjezdovce“ 
19:30 – 21:30      společný program 
21:30       večerka 
 
 

 
  PPOONNDDĚĚLLÍÍ    

  

  
  

7:15     budíček 
7:30     snídaně 
8:30     odchod na Martu 1 a odjezd na  
                        Šerlich 
9:15 – 13:15    dopolední program 
14:30     oběd 
15:00 – 15:45    osobní volno 
15:45 – 17:30    vycházka 
17:30 – 18:15     osobní volno 
18:30      večeře 
19:00 – 20:00    přednáška „Horská služba“ 
20:00 – 21:30    společný večer 
21:30     večerka

  

  ÚÚTTEERRÝÝ    

7:15       budíček 
7:30       snídaně 
8:30       odchod na Martu 1 a odjezd na  
       Masarykovu chatu 
9:15 – 13:15      dopolední program 
14:30       oběd 
15:00 – 15:45      osobní volno 
15:45 – 17:30      fotografická soutěž 
17:30 – 18:30      osobní volno 
18:30       večeře 
19:00 – 19:30      přednáška „1. Pomoc na horách“ 
20:00 – 21:30     společný večer 

  

  SSTTŘŘEEDDAA    

7:15     budíček 
7:30     snídaně 
8:30     odchod na Martu 1 
9:15 – 13:15    dopolední program 
14:30     oběd 
15:00 – 15:45    osobní volno 
16: 00 – 17:30   výběh Strnadova kopce 
17:30 – 18:30    osobní volno 
18:30     večeře 
19:00 – 19:45    přednáška „Lyžování“ 
20:00 – 21:30    společný program 
21:30      večerka 

 
  ČČTTVVRRTTEEKK    

7:15        budíček 
7:30        snídaně 
8:30        odchod na Martu 1  
9:15 – 13:15       dopolední program 
14:30        oběd 
15:00 – 15:45     osobní volno 
15:45 – 17:30     test + anketa 
17:30 – 18:30     osobní volno 
18:30        večeře 
19:00 – 20:00     hodnocení kurzu + odměny 
20:00 – 24:00     diskotéka 
24:00         večerka 

 

  PPÁÁTTEEKK    

7:30     budíček 
7:45     snídaně 
8:00 – 11:00    úklid a předávání pokojů 
11:15     oběd 
12:00     odjezd 
13:00     příjezd do Úpice 
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      RROOZZDDĚĚLLEENNÍÍ  DDOO  DDRRUUŽŽSSTTEEVV          
  

SNOWBOARD   SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ        BĚŽKY  
Vojtěch Petr  Vendula Janečková, Iveta Votočková     Martin Kejzlar 

 
 
 
 
 

 

Homolová Gabriela   Kaizr Matěj   Mílová Markéta    Balcarová Gabriela 
Ferenc Michal    Kopecká Tereza   Středa Lukáš    Stanislavová Patricie 
Pytlík Ondřej    Sacher Jan   Macek Dominik    Dostálová  Darina 
Škaloudová Natalie   Šímová Tereza   Seidlová Šárka    Kociánová Kristýna 
Vach Ondřej    Adamec Marek    Goderová Anna    Žďárský Ondřej 
Raabe Jakub    Bekr Ondřej    Prouzová Dominika   Jiříček Petr 
Pražanová Veronika   Goldman Roman   Šolcová Natálie  
      Wajsar Bono    Šímová Tereza 
      Prouzová Anna    Jursíková Gabriela 
      Stará Petra 
       
 

          RROOZZDDĚĚLLEENNÍÍ  PPOOKKOOJJŮŮ  NNAA  LLVVVVZZ          
 
 
103 Prouzová, Mílová, Stará 
105    Homolová, Kopecká, Stanislavová, 
       Šímová, Dostálová 
04    Melicharová, Pražanová, Seidlová,  
       Škaloudová, Balcarová  
105a Goderová, Šolcová, Jursíková, 
          Prouzová, Kociánová 
204    Středa, Macek, Wajsar, Žďárský 
105b  Kaizr, Sacher, Vach, Jiříček, Raabe 
104   Adamec, Bekr, Ferenc, Pytlík,  
       Goldmann 
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WWEEBBOOVVÉÉ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJSSTTVVÍÍ  

LVVZ - info č. 1 

 
 

LVVZ - info č. 2 
DNES JSME DORAZILI V POŘÁDKU NA CHALUPU U 

SUPA. DÍKY TOMU, ŽE SNÍH NENÍ ANI ZDE, AUTOBUS VYJEL 
AŽ K CHATĚ. ZABYDLELI JSME SE NA NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝCH POKOJÍCH A VYRAZILI 
NA OBHLÍDKU LYŽAŘSKÝCH TRATÍ. DLE INFORMACE VLEKAŘŮ BY DO ČTVRTKA MĚL SNÍH 
NA DVOU SJEZDOVKÁCH VYDRŽET. BĚŽKAŘI SE VYDAJÍ NA ŠERLICH. POVEČEŘELI JSME 
VÝBORNÉ PEČENÉ KUŘECÍ STEHNO S BRAMBOREM. ZVLÁDLI JSME I PŘEDNÁŠKU O 
LYŽOVÁNÍ. FOTOGRAFOVÉ NAFOTILI MNOHO KRÁSNÝCH SNÍMKŮ, A TO I NA SNĚHU.  
Team věřící ve změnu klimatických podmínek 

LVVZ - info č. 3 
Noční sovy a ranní ptácí potvrdili, že první 

noc na lyžařském kurzu je vždy velmi krátká. 
Někteří usínali až s ranním rozbřeskem. S velkými 
obavami jsme ráno vykukovali z oken. Po noční 
dešťové přeháňce se na nás ráno  ale usmívalo 
sluníčko. Čerstvé rohlíky přišly všem k chuti. 
Běžkaře vyvezl pan Strnad na Šerlich, kde se poté 
věnovali běžecké technice. Lyžaři se vydali na sjezdovku Marta 1. Bohužel již úvodní jízda nebyla 
jednoduchá.  

Jedna z dívek skončila  totiž obličejem v kupě hlíny a kamení mimo sjezdovou trať. Ani ona 
sama neví, jak se tam dostala. Navíc pád nevydržely její brýle, a tak jsme nejprve museli nalézt 
chybějící sklo. Po chvilce se sklíčko našlo. Ona dívenka však spíš připomínala bahenní panenku. Pro 
jistotu jsme přivolali horskou službu, naštěstí se nic vážného nestalo.  Špinavé oblečení paní 
Strnadová ochotně vyprala.To však nebylo ještě zdaleka vše. Dvě dívky byly  při jízdě na sedačkové 
lanovce tak zabrány do hovoru, že zapomněly na konci vystoupit a vypadalo to, že pojedou i dolů. 
Pozorný vlekař však zastavil a děvčata z lanovky sundal. 

Jeden borec ztratil permanentku, naštěstí se ji však podařilo sjezdovce při další jízdě 
nalézt. Další dva zástupci mužského pohlaví ztratili během jízdy na sedačce hůl. I tento problém  

Lyžařský kurz žáků 7. a 8. tříd proběhne ve 
stanoveném termínu (5.-10. 1. 2014). Odjezd ve 12:00 
hodin z autobusového nádraží. Momentálně se v Deštném 
lyžuje, program budeme přizpůsobovat aktuálním 
podmínkám. Těšíme se na vás. 
Vendula Janečková, Iveta Votočková, Martin Kejzlar, 
Vojta Petr 
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se nám podařilo vyřešit. Zjištění, že někomu chybí jedna lyžařská bota, už bylo pouhou třešničkou na 
dortu. A pak že se na lyžáku nic neděje. 

Přes všechny výše uvedené peripetie proběhla samozřejmě i návštěva občerstvení. Skibus, 
který je nám poskytován zdarma, nás odvezl zpět na chalupu. Výborný guláš s knedlíkem přišel k 
chuti, a to i známým kritikům společného stravování. 

Viditelná únava byla patrná na většině účastníků kurzu zejména při přednášce horské služby. 
Těšíme se na večeři, společenskou zábavu dívek a snad i klidnou noc.  
Team věřící ve změnu klimatických podmínek 
DĚKUJEME RODIČŮM, ŽE: 1.  I PŘES ŠPATNÉ POČASÍ POSLALI DĚTI NA LVVZ.  

   2. AKCEPTOVALI NÁŠ POŽADAVEK NA OMEZENÍ ELEKTRONICKÝCH   
       PŘÍSTROJŮ.          

LVVZ - info č. 4 

K překvapení všech byla zábava připravená 
děvčaty ze 7. A skvělá. Po vědomostním testu 
došlo i na taneční kreace.  

Večerka proběhla ke spokojenosti 
pedagogů, a tak přibližně o půlnoci byl na všech 
pokojích klid.  

Po snídani se lyžaři vydali opět na 
sjezdovku Marta 1. I tentokráte celou lyžovačku 
doprovázelo sluníčko a příjemná teplota. I když 
nebudete věřit, dnešní lyžování nemělo chybu. Nikomu se 
nic nestalo a všichni si výborně zalyžovali. Ti nejlepší 
zvládají sjezdovku na jeden zátah. Pravda, paní učitelky 
sice jezdí na krásu, ale rychlostí se těm nejlepším 
nemohou vyrovnat. Někteří nejmenovaní si však opět 
neodpustili experimenty, dnes to byl pokus o nástup na 
sedačkovou lanovku přímo z posledního oblouku s 
vynecháním turniketů a předběhnutím celé fronty. 
Dotyčného zabrzdil až beton. Obsluha vleku se nestačila 
divit. Skupina snowboardistů dnes podala velmi dobrý 
výkon, všichni prokázali výrazné zlepšení a už se těší na 
zítra.  

Běžkaři vyjeli autem pana Strnada na parkoviště 
pod Masarykovu chatu. Odtud se vydali prudkým 
stoupáním na Velkou Deštnou, nejvyšší vrchol Orlických 
hor (1115 m. n. m.) Po krátkém odpočinku následovala 
cesta zpět. Pro některé jednodušší, pro ty méně zdatné 
podstatně náročnější. 

Bylo potřeba doplnit i zásoby 
 brambůrek v místním COOPu. 

Po dobrém obědě a krátkém 
odpočinku proběhl 2. ročník 
fotografické soutěže Vojty Petra. 

Přes protesty naprosté většiny 
účastníků kurzu došlo i na krátkou 
podvečerní procházku. Krátká byla i 
přednáška o poskytování 1. pomoci na 
horách. 

Výsledkem pobytu na čerstvém 
vzduchu jsou červené tvářičky všech. 

Team věřící ve změnu klimatických 
podmínek
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LVVZ - info č . 5 

 
 
 

 

LVVZ - info č. 6 
   PRÁVĚ PROBĚHL 1. ROČNÍK SOUTĚŽE             

"O NEJKRÁSNĚJŠÍ PÁNSKÉ NOHY KURZU". DÍVČÍ 
POROTA BYLA VELICE PŘÍSNÁ A NEKOMPROMISNÁ. 
U NĚKTERÝCH POROTKYŇ SE DOKONCE V 
HODNOCENÍ OBJEVOVALY  OPAKOVANĚ NULY. 
BODOVÉ ROZDÍLY BYLY MALÉ. SE SHODNÝM 
POČTEM BODŮ (44) SE NA 2. - 3.MÍSTĚ UMÍSTILY 
NOŽKY MATĚJE KAIZRA A DOMINIKA MACKA.  

NEJKRÁSNĚJŠÍ DOLNÍ KONČETINY PODLE 
DÍVEK PATŘÍ BONU WAJSAROVI (45 BODŮ). POVEDENÉ FOTOGRAFIE BUDOU UMÍSTĚNY 
NA INFO PANELU I NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PO NÁVRATU DO ŠKOLY.  
Team věřící, že nedojde ke změně klimatických podmínek 

LVVZ - info č. 7 
I dnes nás na přivítalo nejprve sluníčko, později však přišla menší dešťová přeháňka. 

Protože spousta lyžařů se nechala odradit nepříznivým počasím, sjezdovku jsme měli téměř sami 
pro sebe, a tak jsme si poslední lyžovačku náležitě užili. Došlo konečně i na sjíždění tratí bez 
zastávky.  

Zvyšující se únava je patrná, noc na dnešek byla klidná. 
Běžkaři absolvovali pouze pěší túru po okolí (8 km). 
Lyžaři a snowboardisté zdokonalovali své lyžařské umění na dvou tratích sjezdovky  

Marta 1. Zaměstnanci sportovního areálu se činili, a tak tratě byly ráno ve velmi dobrém stavu. 
Pomohl tomu jistě i přízemní noční mrazík. Navíc se na nás opět usmívalo sluníčko. Téměř ideální 
podmínky panovaly až do 11:OO hodin, poté se sluníčko schovalo za mraky, občas fouknul větřík 
a kolem poledne začalo pršet. Většina lyžařů další lyžovačku vzdala, my však ne. A vyplatilo se. 
Vítr i déšť ustaly a sjezdovky patřily prakticky pouze nám. Mohli jsme se tedy v klidu věnovat 
zdokonalování lyžařské techniky. U některých je již patrné výrazné zlepšení, radost z pochvaly  
a chuť do lyžování. Najednou se i tací, kteří si bohužel nedají říci, a jakmile to jen trochu jde, 
lyžují si "po své" (v pluhu rovně za nosem). 

Posunutý oběd dodal všem novou energii. Jak by ne, když některé dívky spořádají i šest 
 houskových knedlíků a do kuchyně se vracejí pouze prázdné talíře. 

Vzhledem k tomu, že jsme se ze sjezdovky vrátili mokří, plánovaný štafetový závod do 
pověstného Strnadova kopce byl přesunut na zítřejší odpoledne. 

Momentálně probíhá ve společenské místnosti videoprojekce českého filmu Synové hor. 
Po večeři se o naši zábavu budou tentokráte starat hoši.  

Těšíme se na zítřejší závěrečnou lyžovačku. 
Team věřící, že nedojde ke změnám klimatických podmínek 
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Po obědě jsme nabírali síly na přeložený závod v běhu do Strnadova kopce (3. ročník). Nesměl 
chybět ani závěrčný vědomostní test, jehož otázky vycházely z jednotlivých večerních přednášek. 

Vyplnili jsme i anketní otázky týkající se celého průběhu lyžařského kurzu. Všichni jsme během 
záverečného hodnocení obdrželi nějakou drobnou cenu. 

Povečeřeli jsme bramborové šišky s mákem a nyní se chystáme na  rozlučkovou diskotéku. 

Lyžařští instruktoři a majitelé chalupy se jistě nemohou dočkat... 
Pokud půjde vše hladce, měli bychom dorazit kolem 13:00 na náměstí v Úpici. 

Mise splněna!  
Spokojení lyžařští instruktoři 
 

        BBOODDOOVVÁÁNNÍÍ  PPOOKKOOJJŮŮ          
 

2014 103 204 104 105 105a 105b 4 

neděle 8 7 5 6 5 7 7 

pondělí 6 8 1 2 5 2 8 

úterý        

středa 8 9 8 9 7 6 9 

čtvrtek 8 3 2 3 4 4 7 

mimořádně 4 4 5 6 4 6 6 

součet 34 31 23 26 26 25 37 

pořadí 2. 3. 7. 4. 4. 6. 1. 
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        HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  LLVVVVZZ  OOČČIIMMAA  IINNSSTTRRUUKKTTOORRŮŮ          
 

 VE DNECH 5. 1. – 10. 1. 2014 PROBĚHL V DEŠTNÉM V ORLICKÝCH HORÁCH NA 
CHALUPĚ U SUPA LVVZ ŽÁKŮ SEDMÝCH A OSMÝCH TŘÍD. LETOS TOMU BYLO JIŽ PO 
SEDMÉ. KURZU SE ZÚČASTNILO 32 ŽÁKŮ. 

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK PROBÍHAL VE 
ČTYŘECH SKUPINÁCH: 2 družstva 
sjezdařů (21 žáků), 1 snowbordistů (7 žáků) a 
1 běžkařů (4 žáci). Výuka musela být 
přizpůsobena mimořádně nepříznivým 
sněhovým podmínkám. Z tohoto důvodu 
nejezdil vlek Na Špičáku, a tak jsme již 
první den museli lyžovat na náročnějších 
tratích Marty 1. Mezi lyžaři byla čtyři 
děvčata, která stála na lyžích poprvé 
v životě. Dvě z nich však absolutně bez 

předchozí průpravy nemohly na takto 
obtížném terénu provádět základní lyžařský 
výcvik. Abychom tedy předešli možnému 
zranění dívek, po vzájemné dohodě s děvčaty 
došlo k jejich přesunu do běžkařského 
družstva. Podle bezpečnostních předpisů 
nebylo ani možné se těmto dvěma dívkám 
věnovat individuálně, neboť počet žáků ve 
druhém družstvu by tak přesáhl povolený 
počet. 

 

 Lyžovali jsme tedy pouze na sportovní a turistické trati 
Marta 1, kde jsme v rámci možností trénovali obratnost, jízdu 
na vleku a věnovali se zdokonalování lyžařských dovedností. 
Tentokráte jsme využívali pouze dvousedačkové lanovky. 
Nemohl proběhnout ani tradiční závěrečný závod ve sjezdu a 
slalomu.  

Ještě více narušily nepříznivé klimatické podmínky plány 
běžeckého družstva. Menší túru zvládli na Šerlichu, velice se 
ale vydařila devítikilometrová trasa z Masarykovy chalupy na 
Velkou Deštnou, nejvyšší vrchol Orlických hor. Ani běžkaři bohužel nemohli změřit své síly při 
kontrolním závěrečném testu. 
 

 Nejlepší lyžaři z jednotlivých družstev byli vyhodnoceni v rámci závěrečného hodnocení.  
Každému účastníkovi LVVZ bude do soutěže O nejlepšího sportovce školy připočteno 5 

bodů.  Zároveň každý obdržel roler na permanentku s logem školy. 
 

 VEČERY VYPLŇOVALY PŘEDNÁŠKY NA TATO TÉMATA: 
11..  HHOORRSSKKÁÁ  SSLLUUŽŽBBAA  VV  DDEEŠŠTTNNÉÉMM  ((ppřřeeddnnááššeell  pprrooffeessiioonnáállnníí  zzáácchhrraannáářř,,  hhiissttoorriiee,,  pprrvvnníí  

ppoommoocc,,  ppoobbyytt  nnaa  hhoorráácchh,,  ffoottooggrraaffiiee))..  
22..  LLYYŽŽOOVVÁÁNNÍÍ  ((hhiissttoorriiee,,  ddiisscciippllíínnyy,,  ffiillmm  SSyynnoovvéé  hhoorr))..  
33..  PPRRVVNNÍÍ  PPOOMMOOCC  NNAA  HHOORRÁÁCCHH,,  ÚÚRRAAZZYY  AA  ZZRRAANNĚĚNNÍÍ..  
44..  PPRRAAVVIIDDLLAA  FFIISS,,  CCHHOOVVÁÁNNÍÍ  NNAA  SSJJEEZZDDOOVVCCEE..  

Znalosti z těchto přednášek prověřil vědomostní test, výsledky byly nad očekávání dobré.  
 

O ZÁBAVU SE STARALY DĚTI PODLE ROZDĚLENÍ DO JEDNOTLIVÝCH POKOJŮ. 
V porovnání s předchozími kurzy se jednalo o kvalitní zábavu, která se všem (včetně pedagogů) líbila. 
Nechyběla ani tradiční závěrečná diskotéka. 

Pedagogický dozor se snažil zpestřit program netradičními sportovními hrátkami: fotosoutěž 
Vojty Petra (2. ročník), obávaný výběh do Strnadova kopce (3. ročník), s velkým ohlasem se setkala 
soutěž o nejkrásnější chlapecké nohy. 
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PANÍ STRNADOVÁ, MAJITELKA CHALUPY, NEMĚLA K CHOVÁNÍ NAŠICH ŽÁKŮ 
ŽÁDNÉ PŘIPOMÍNKY, DIVOČEJŠÍ PRVNÍ NOC POVAŽUJE ZA BĚŽNOU ZÁLEŽITOST. 

ZÁVAŽNÉ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY SE NEVYSKYTLY. Několika povrchovými odřeninami 
v obličeji skončil pád žákyně Anny Prouzové hned během první jízdy. Přivolaná horská služba dívku 
ošetřila, transportovala na místní stanici a po ošetření dopravila na chalupu. Hned další den dívka 
pokračovala ve výcviku. U čtyř žáků a dvou instruktorů se objevily střevní potíže. Všem byla naordinována 
dieta a klid na lůžku. Pro Patrici Stanislavovou a Romana Goldmanna si přijeli rodiče. 
 

PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK JSME PRAVIDELNĚ INFORMOVALI 
RODIČE O VEŠKERÉM DĚNÍ NA LYŽAŘSKÉM KURZU. Jsou zde také k nahlédnutí fotografie. 
Průběh kurzu zaznamenávali taktéž samotní žáci do „lyžařského deníku“. Informace o výcviku žáků naší 
školy včetně fotografie vyšla v Úpických novinách a Krkonošském deníku. 

 

DLE NAŠEHO MÍNĚNÍ I NÁZORU PROBĚHL CELÝ TENTO 
KURZ V PŘÍJEMNÉ ATMOSFÉŘE. ŽÁCI PROJEVOVALI VE 
VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ OCHOTU NAUČIT SE NĚČEMU NOVÉMU, NA 
SJEZDOVCE SE CHOVALI VELMI UKÁZNĚNĚ, BYLI PŘÍSTUPNI 
DOMLUVÁM A NAŠIM DOBŘE MÍNĚNÝM RADÁM. NESETKALI 
JSME SE ANI S PROJEVY FRAJEŘINY A VYVYŠOVÁNÍ SE NAD 
DRUHÉ.  

 

Jsme rádi, že rodiče vyšli vstříc našemu přání, aby jejich děti odjely na hory bez tabletů, počítačů 
apod. Zároveň vyslyšeli naše doporučení a nevolali svým potomkům v průběhu výuky. 

Vzhledem k značné vzdálenosti ubytovacího zařízení od sjezdovky jsme využili nabídku 
provozovatele skiareálu Marta na dopravu zdarma.  
  

Finanční náročnost kurzu (viz vyúčtování). Za stravu a pobyt zaplaceno 2050 Kč. Cena 
skipasu při čtyřdenním lyžování 1 100 Kč. Cena dopravy dosud není známa. Lyžařskou výzbroj 
jsme za poplatek 30 korun na osobu ukládali v úschovně. Minimální útrata z kapesného činila dle 
výsledků ankety 100 Kč, maximální 650 Kč, v porovnání s předchozími roky je to částka výrazně 
menší. 

Pro zajímavost uvádíme příklady některých požadavků našich žáků pro další kurzy opět na 
základě ankety: NEVRZAJÍCÍ POSTELE, POZDĚJŠÍ VEČERKA, POZDĚJŠÍ BUDÍČEK, 
NECHODIT ANI KROK PĚŠKY, DOPRAVA NEJEN ZPĚT, ALE I NA VLEKY, SVAČINY. 
 

Přestože jsme na lyžařský kurz vzhledem ke sněhovým podmínkám 
odjížděli tentokráte s velkými obavami, myslíme si, že nakonec dopadl nad 
očekávání dobře. S odvoláním na anketu, kterou provádíme na konci každého 
kurzu, byli spokojeni i žáci. A to je pro nás ta největší odměna. 

 

 
 

Chalupa u Supa, 
Deštné v Orlických 

horách,  
10. 1. 2014 
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        PPOODDĚĚKKOOVVÁÁNNÍÍ          
 

Vážení, 
 chtěli bychom vám touto cestou poděkovat za to, že díky vašemu nezměrnému úsilí 
jsme mohli absolvovat lyžařský kurz společně s našimi žáky na sjezdovkách Marta 1. Asi 
nám nikdo nebude věřit, jak dobře se nám v týdnu od 6. do 9. ledna lyžovalo. Ceníme si i  
vstřícného přístupu obsluhy sedačkové lanovky.  
 Jelikož jsme ubytováni na chalupě U Supa, jsme vděční i za poskytnutí skibusu, a 
to zdarma. 
 Mnozí se diví, proč my z Krkonoš jezdíme na kurzy do Deštného v Orlických 
horách. Toto je ta nejlepší odpověď.  
Ještě jednou velké dík vám všem! 
Lyžařští instruktoři ZŠ Úpice-Lány 

  
Dobrý den, 
možná ani netušíte, jak velkou vzpruhu jste nám v podobě tohoto mailu do Deštného poslali.        
V posledních týdnech prožíváme spíše zmar a práce na hnědých sjezdovkách nás moc netěší. 
Pevně věříme, že vám v příštích letech nabídneme daleko lepší podmínky pro absolvování kurzu.  
 

Děkujeme za pozitivní zprávu! 
Za celý areál 
Petr Prouza, SPORT PROFI spol. s r. o., 517 91 Deštné v Orl. h. 

  
 Milí Strnadovi, 
  

z celého srdce Vám děkuji za naše žáky, za jejich rodiče, za své kolegy i za sebe za 
nezištnou vstřícnost, ochotu a veškeré Vaše kroky, které vedly 
k úspěšnému a hladkému průběhu lyžařského výcviku našich 
sedmáků a osmáků. 
  

Smekám před takovým, dnes už nevídaným přístupem, klobouk. 
  

DĚKUJI VÁM!!! 
Petr Kalousek 

                                               
Dobrý večer, 
 

moc s manželem děkujeme za milou zprávu, ale pro nás je to běžná práce a vůbec nám nepřipadá, 
že bychom pro Vaše žáky a učitele dělali něco jiného a navíc, než pro ostatní klienty. 
Moc si vážíme toho, že i přes nepříznivé počasí se celá akce uskutečnila ke spokojenosti všech,  
v pohodě a hlavně bez úrazů. 
Ještě jednou děkujeme za milou zprávu, velice nás potěšila. 
Pavla a Petr Strnadovi 
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