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Začněte s lyžováním na kubově huti

Vždycky jsem záviděla těm, kteří jakmile poprvé 
nachumelilo, začali voskovat lyže a plánovali hory 
s partou. My jsme jezdili na běžky s rodiči, a to jen 
do té doby, než to ségře nezačalo být trapné. 
text: katarína vítková

Zdejší areál na šumavě je 
položený v 1 000 metrech nad 
mořem a pro Začátečníky je 
tak ideální. 
Kopec, na kterém se děti (a dospělí) učí 
lyžovat, je vysoký 240 metrů. Zkušenější 
lyžaři si tu taky najdou ‚svůj‘ svah, hned 
vedle je 500m Pod Obrovcem a  Střecha 
(600 m). Cena za denní permice taky 
vcelku vlídná: 120 korun pro děti, 180 
korun pro dospělé. Lyžařské školce 
je vyhrazena část svahu s vlastním 
lanovým vlekem, takže na děti mají 
rodiče parádní výhled. 

Mám tři kluky, dva 
mají dohromady 
šest (2+4) a ten 
třetí o třicet víc. 

Všichni jsou sportsmeni. 
A když už jsem měla odrozeno 
a odkojeno, přišel ten slavný 
moment v nově vzniklé partě: 
Jedeme na hory! Všichni! Tak-
že i já, lyžařka amatérka.

PoPíchnutí 
od manžela
Ve vzduchu už jsem to cítila: 
vůni grogu, šustění lyžař-
ských kalhot, sníh vrzající 
pod nohama… Strašně jsem se 
na Šumavu těšila, i když moje 
vyhlídka nebyla po sportovní 
stránce příliš růžová. Šlo o to, 
zabavit tehdy roční mimino 
v kočárku, zatímco tatínek si 
zabrouzdá po svazích a tříletý 
syn si na lyže stoupne poprvé 
v lyžařské školce. (Tu všem ro-
dičům vřele doporučuji! Tam 
si dítě netroufne instruktorovi 
nadávat a nehodí sebou o zem, 

jak to malé děti rády dělají ro-
dičům.)

Po dvou dnech v mrazu mě 
kočárkování kolem modrých 
a červených sjezdovek přesta-
lo bavit. Sáňkovaní pro změnu 
přestalo bavit mimino. Což úpl-
ně chápu. Sedět v overalu s ru-
čičkama narvanýma v malých 
a ne moc teplých rukavicích 
a poslouchat mámu, která vám 
sedí za zády a křičí jupí u kaž-
dého sjezdu, to by skolilo i slabší 
povahy.

V den, kdy už jsem znala 
všechny druhy nabízených 
čajů i nabídky dne místních 
restaurací v areálu Kubova 
Huť zpaměti, můj ‚tříleťák‘ 
už hrdě na tréninkové loučce 
zkoušel první zatáčky. Cestou 
v autě mě popíchl můj velice 
vtipný manžel: „Přihlásil jsem 
tě zítra do kurzu! Neboj, aspoň 
se zahřeješ a bude to na kopci 
sranda.“ Nejdřív jsem zběle-
la pomyšlením, pro koho ta 
sranda bude větší. U takové-

autorka 
se synem

dospěláv lyžařské školce?
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přihlásil jseM 
tě do kurzu! 

neboj, aspoň se 
zahřeješ a bude 

to na kopci 
sranda

do školky se můžete přihlásit ve skupině,  
já jsem ale ocenila instruktora jenom pro sebe. 
►  Cena za individuální výuku vás vyjde na 400 korun. Půjčit lyže 

si můžete jak pod svahem, tak i v nedalekém Vimperku. Tam je 
půjčovna o něco levnější  a kromě lyží, snowboardů a běžek tam lze 
zapůjčit i brusle. Půjčovna na Kubově Huti zase nabízí profi servis. 

►  Pokud holdujete kochání se krajinou, z Kubovy Huti vedou krásné 
běžecké tratě, které se napojují na tzv. šumavskou magistrálu. 

►  Pokud nemáte auto, do areálu se dostanete i vlakem. Vlaková stanice 
Kubova Huť je nejvýše položenou v České republice a vaše děti 
na nádraží rozhodně ocení obrovské vyřezávané dřevěné hříbky 
a muchomůrky. 

Začněte s lyžováním na kubově huti Zaplaťte si  
individuální kurZ

ho popichování je ale důležité 
nedat na sobě nic znát. A tak 
jsem za pět minut vybírala lyže 
a lyžáky ve vimperské půjčov-
ně lyží.

byl na Šumavě na zájezdu. To 
mě nakoplo. Jsem snad já horší 
než chlápek z Karibiku, co sníh 
v životě neviděl? 

Stála jsem před instruktorem 
a čekala na lano u dětského vle-
ku. Koukala jsem na syna, jak 
mi mává jako profík seshora, 
drží si hůlku před nosem a za-
táčí. Kamarádům z lyžařské 
školky se hned zrána pochlubil, 
že ta nová spolužačka je jeho 
maminka.

Z lanového vleku jsem ne-
upadla, kopeček jsem sjela. 
Hurá! Pak jsem se učila pře-
nášet váhu a zatáčet (tu levou,  
instruktore, ještě dobrou-
sím!). Každý večer jsem si pak 
se svým spolužákem vymě-
ňovala zkušenosti a manžel se 
plácal do stehen, že legrace je 
opravdu dokonalá.

Druhý den jsem si koupi-
la vlastní lyžařskou výstroj. 
Lyžování mě ohromně začalo 
bavit. Akorát tajně doufám, že 
se nenaplní obavy našeho ka-

maráda Davida, že lyžovaní je 
vzhledem ke globálnímu otep-
lování vysoce neperspektivní 
sport... Dnes už sjedu i velký 
kopec. No jo, syn je o něco lepší, 
přesně řečeno o ty tři dny v ly-
žařské školce navíc… A taky 
mu popravdě řečeno chybí 
pud sebezáchovy. To je to, co 

mě trošku brzdí. Ale já NEPA-
DÁM!

Dříve se mi zdávalo o tom, 
jak padám do peřin ve volán-
kovém negližé. A dnes? V čem 
myslíte, že padám do duchen? 
V tom nejvychytanějším funkč-
ním termoprádle. 

ona@mfdnes.cz        

vysoce nePersPektivní 
zábava 
Ráno bylo jasné, krásných –24 
˚C. Instruktor mladší než já, 
fešák, bývalý závodník. Uf! 
Uklidnil mě až historkou, že 
naučil lyžovat i Kubánce, který 

škola lyžování 
s instruktorem
má výhody – dítě se
před cizím dospělým 
nevzteká a snaží se
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v lyžařské školce?
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