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☺ Líbilo…     
 

• Snowboard kurz, půjčení snowboardů a ubytování u vleku. 
• Skvělí lidi a krásný snowboarding. 
• Chata byla bomba. 
• Snowboardování, blízko sjezdovka, koupání v bazénu. 
• Blízkost sjezdovky, vybavení, bazén, hodně sjezdovek. 
• Pokoje, holky. 
• Sjezdovky. 
• Pokoje, lyžování, povídání s p.učitelkou. 
• Lyžování, večerní program, kafe u Karla. 
• Lyžování. 
• Sjezdovky PECKA, ubytování LUXUS, personál FAJN. 
• Ježdění na SNB, (některé) večerní programy. 
• Líbilo se mi lyžování a ubytování a SNB parta. 
• Líbí se mi paní učitelka, jak nás učí! 
• Líbilo se mi ježdění na lyžích a na snowboardu. A večerní hry. 
• Přízeň učitelů a instruktorů. Nosnost jízdy na snowboardu. 
• Super bylo lyžování, snowboard, pokoje, hry a celá atmosféra. 
• Lyžování, snowboard, bazén. 
• Nejvíc se mi líbily sjezdovky. 
• Chodit na sjezdovky, chodit do pizzerky a do bazénu, hezký pokoje. 
• Snowpark, bazén, fajn program, dobrá zmrzlina. 
• Super program celej tejden, focení, lyže, snowboard. 
• Učení na snowboardu. 
• Líbilo se mi, že jsem se naučila lyžovat. Jak jsme hráli každý den hry. 
• Bylo to fajn. Konečně jsem byla po dlouhé době s lidma, který mám ráda. Měli jsme 

fajnovou instruktorku Verču, která nám senzačně všechno na Snb. vysvětlila a 
celkově byla super i v hotelu. 

• Děti, učitelé! Celý kolektiv, lyžování super, hotel taky dobrý, organizace zájezdu, 
počasí taky docela vyšlo. 

 
 

  Nelíbilo… 
 

• Jídlo, hodně lidí na sjezdovkách. 
• V chatě jsme my (děti) nemohli mít některé věci (např. čokoládu). 
• Jídlo, fronty u vleků. 
• Jídlo. 
• Málo soukromí (hádky). 
• Měla jsem průjem, hádky. 



• Jediné, co stojí za kritiku v negativním slova smyslu je jídlo a některé z děvčat za 
nefér jednání a chování. 

• Kuchyň, klubovna. 
• Počasí… , jídlo a vlastně jsme nebyli moc v bazénu. 
• Jídlo (těstoviny a houby). 
• Některé jídlo, některé. 
• Mně se všechno líbilo. 
• Pokoje pro příliš moc lidí. Nemohli jsme se tam téměř hnout. 
• Jídlo, průjem, hádky. 
• Nedostatek zeleniny, ovoce, malá klubovna, vynášení košů, sebrání nádobí 

v kuchyňkách. 
• Kachna pís, snowboard. 
• Nelíbilo se mi jídlo. 
• Fakt hnusně vařili, hádky na pokoji. 
• Nebylo noční lyžování (fňuk!), neměli jsme čokoládu a ovoce k snídani (fňuky-fňuk) 

a v bazéně jsme byli jen jednou (bééé). 
• Nepříjemné spolubydlící, hádky, nepříjemnosti. 
• Když jsem spadl. 
• Nelíbilo se mi, jak tady vaří. 
• Jídlo tu nebylo moc extra, ale hlady jsme neumřeli. Ve středu jsme měli senza 

budíčka v 7h. (náhlý úklid). Na vrátnici se tvářili dost „spokojeně, šťastně, 
nadšeně….apod.“ když jsme se slušně zeptali, jestli by nám mohli dát toaletní papír. 

• Jídlo v kuchyni, kuchyňky pro děti, posránky – potrestat? Ceny večerního lyžování  
 
 

 Můj  NEJ…   zážitek 
 
• 1.den skákání ve snowparku. 
• Super lyžování a snowboarding. Bylo to celý krásný. 
• Skákání ve snowparku. 
• Snowpark, skoky atd. 
• Někdo nám chodil po pokoji  a byli jsme pos…..(pokakaný)  až za ušima, pokec se 

všema. 
• Výuka na snowboardu, někdo nám chodil po pokoji a byli jsme pos…ý. 
• Lyžování, průjem. Někdo nám chodil po pokoji v noci a byly jsme po… 
• Jak jsem s veškerým úsilím a dostupnými prostředky zabránila, aby moje vlastní 

mamka umrzla (prsty u rukou) – měla 3 páry rukavic. 
• Lachtanidlo, snowpark. 
• Nejlepší byly večerní programy ☺, strašná legrace, fajn lidi, hlavně každej byl sám 

sebou a na nic si nehrál. 
• Jízda ve snowparku. 
• Long = snow park = a snow boom. 
• Moje lyže. 
• Naučil jsem se na lyžích a na snowboardu. 
• Naučil jsem se na SNOWBOARDU. 
• Obrovský zážitek pro mě bylo: vyzkoušet si snowboard, potom potkat Gondíkovy, a 

hroznej strach, když nám někdo chodil po pokoji, taky kecání s holkama. 
• Jízda na snowboardu. 



• Jízda na snowboardu. 
• Naučila jsem se lyžovat a snowboardovat. 
• Návštěva snowparku, návštěva Horkého měšce. 
• Návštěva u lékaře :o) , kafe u Lenky a spol. 
• Když mi přáli. 
• Jak nás v noci někdo strašil a my jsme řvali na celý pokoj. 
• Nejlepší byly večerní programy, u kterých jsme se strašně nasmáli, nablbli a vyřádili. 

Nejhezčí bylo, když měla paní uč.Zlochová radost, že její tým uhádl, jaký ukazovala 
film ☺. 

• Děti prostě super!!! Šikovný!!! Snowpark a freeride s Karlem a Tedem. 
 
 
 

 Co chci ještě dodat… 
 
 
• Že jsme mohli někdy sami jezdit. 
• Příště by se mohlo jet na déle. 
• Na závěr chci dodat – lepší jídlo, toaleťáky!! 
• Na závěr bych dodala: lépe vařit, uklízet. 
• Lépe vařit a lépe uklízet!! 
• Chci říct, tedy spíš hrozně pochválit skoro všechny účastníky zájezdu za snahu, 

odvahu a za výbornou povahu. Jste bezva děti! ( i úči ☺) a jsem moc ráda, že jsem 
mohla jet s vámi. 

• Lachtani a only white. 
• Asi jedinej nedostatek bylo to jídlo, sice se to dalo sníst, ale stejně… A docela nás 

mrzí, že jsme se nedostali moc do bazénu… 
• Nic =)  
• Aby byla pizza blíž. 
• Příště bych jel na Lipno zas, ale do jiného ubytování s pokoji max. pro 3 lidi. 
• Skvělý nápad byl natočit ten „film“ ☺… 
• Že příště jedu zas. 
• Že jsme mohli být spolu. 
• Měli by se zlepšit ve vaření. 
• Bylo to tu fajn, chci jet i další rok, jen aby to bylo delší. 
• Super lidi, učitelé a Verča, atd. … 
• Bylo to SUPR. 
• Abychom sem jeli i příští rok a paní učitelka Zlochová hlavně. 
• Že sjezdovky byly peckový a u Yettiho mají skvělý čaj a Marčello nám koupil úžasný 

koblihy ☺. 
• Úplně bezvadné hory! Díky! ☺ 
 
 
 

 
 
(Dle zpětných vazeb napsaných poslední večer účastníky LVK 2010  přepsal  K.Derfl) 


