
BĚŽECKÝ LYŽAŘSKÝ KURZ 2PO SKORO NA SNĚHU!
Na běžecký lyžařský výcvik  se vydáváme vlakem v sobotu 18.  ledna.  Ještě  než  nám vlak jel,  
ukázalo se, Martin Čolek Holek má také umělecké vlohy a nejen schopnosti vymýšlet hovadiny. 
Zahrál nám totiž v nádražní hale na klavír a vůbec k tomu nepotřeboval své oblíbené náčiní: paličky 
na bubny! :-)

Po třech hodinách jízdy vlakem vystupujeme na nádraží v Kořenově, kde po pohledu na téměř 
holou zem pochopíme, že na chatu, kde jsme ubytováni, fakt na běžkách nepojedeme, ačkoliv to 
bylo původně v plánu. Vydáváme se tedy  na šestikilometrovou trasu po silnici a po svých.  

Na Jizerce to nebylo se sněhem o mnoho lepší, i přesto jsme běžky vyzkoušeli ještě v sobotu asi na 
třech centimetrech umrzlého sněhu. V neděli jsme se vydali na běžkách po magistrále na Smědavu, 
kde jsme ochutnali místní speciality. Když už si pořádně nezaběháme, tak se aspoň nadlábneme.

V pondělí nám bylo jasné, že to se sněhem nebude žádná sláva, a po kontrole našich skluznic jsme 
konstatovali,  že se výcvik přeorientuje na jiné aktivity.  Vedoucí kurzu Eduard Macků nás proto 
seznámil s technikou a praxí vyhledávání osob pod lavinou, protože tam, kde je „Eda“, je i GPSka a 
jiné podobné vymoženosti a  zaručeně i „kešky“. A tak jsme za pomoci speciálního přístroje hledali 
pod sněhem uložené předměty,  které  jsme tam předtím schovali.Večer  jsme pak vytvořili  čtyři 
skupiny a následně soutěžili  v tzv.  geocachingu,  což je vyhledávání  "pokladů" za pomoci GPS 
přístroje.  Cílem  soutěže  bylo  co  nejrychleji  najít  podle  popisu  jednotlivých  míst  poklady  a 
zaznamenat čas, kdy se to jednotlivým týmům podařilo. Nejlepšími hledači se stali  Krýfa, Radek a 
Martin  Profous.  Souřadnice  nás  zavedly  i  do  nedalekého  Polska,  kde  jsme  společně  navštívili 
osamělou chatu Gorzsyztow a tam si nacpali žaludky vynikajícími palačinkami s borůvkami.

Po večerech na chatě Kakrda v osadě Jizerky, kde jsme byli ubytováni, se děly věci. Detaily tady 
samozřejmě líčit nemůžeme, (soutěže, skupinové scénky … a vůbec) :-), tak jen něco... Soutěžili 
jsme v pečení  perníku,  holky zvlášť,  kluci  zvlášť,  hodnotil  pan kuchař  a  tipněte  si,  kdo upekl 
lepší. ...Správně – kluci vyhráli! Kuchyně byla celkově výborná, ubytování celkem taky a navíc tam 
byla sauna, což mnozí z nás taky využili. 

Všichni jsme si  celý týden užili  i  přesto,  že byl  nedostatek sněhu. Doufáme, že v červnu bude 
naopak dostatek vody a vyrazíme na vodácký kurz možná ve stejném složení: Eda Macků, Michal  
Dušek, Petr Bolech a my, 2PO :-)
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