Začiatok nového roku už tradične na alpských svahoch.
FRANCÚZSKO, Valmeinier 3.-11.1. 2020

Začiatok nového roku sa nám už tradične spája s lyžovačkou vo Francúzskych Alpách. Nebolo tomu
inak ani tento krát a prvý januárový piatok sme vyrazili do Francúzska. Je to už deviaty krát, kedy sme
na FEI STU v spolupráci s CK HITKA zorganizovali lyžovačku ďaleko od domova na svahoch Savojských
Álp. Diaľka je to riadna, ale kto raz okúsi a zistí o čom to je, tak neľutuje. Je to skrátka iná dimenzia
lyžovania, ktorú si našinec asi ani nevie predstaviť. Francúzi prekonávajú rekordy v rozmeroch,
množstve km zjazdoviek a počte vlekov v strediskách. Lyžiarske strediská sú vysoko v horách s
rezidenciami a hotelmi priamo v spleti niekoľko desiatok a stoviek kilometrov upravených tratí.
Rezidencie stojace priamo na zjazdovkách,
vysokokapacitné vleky a moderné technické
vybavenie spolu vytvára dokonalosť samú o
sebe. Francúzi sa držia hesla "dostupnosť na
lyžiach", a preto vzájomne prepájajú jednotlivé
strediská
lanovkami
do
obrovských
obdivuhodných areálov. Tento rok sme si vybrali
za cieľ stredisko Valmeinier. Na francúzske
pomery je to jedno z tých „menších“ stredísk.
V skutočnosti je to však veľké stredisko, ktorému
sa nevyrovná väčšina veľkých rakúskych či
talianskych stredísk. Lyžiarska oblasť GalibierThabor od minulého roka aj s dvomi novými sedačkami ponúka zhruba 160 km upravených tratí,
ktoré veľmi kompaktne prepájajú strediská Valmeinier a Valloire. Obklopujú ich trojtisícovky Mont
Thabor (3.178 m n.m.) a Grand Galibier (3.228 m n.m.). Okolitá panoráma je balzamom na dušu pre
každého milovníka zimných Športov. Vďaka svojmu charakteru je táto oblasť prezývaná aj Tri malé
údolia. Prevažne severná orientácia svahov zaručuje kvalitné snehové podmienky. Zhruba 70%
rezortu sa nachádza vo výške nad 2000 m. n. m. a väčšina zjazdoviek je na slnečných svahoch. Počasie
snáď krajšie ani nemohlo byť. Päť dní nádherná modrá obloha a takmer úplne bezvetrie. Sen každého
lyžiara. Ale aj šiesty deň nebol na odloženie lyží. Ráno síce padla hmla, ale tá sa o 10:00 pominula
a obloha opäť ukázala svoj belasý šat. Zjazdovky upravené a teplota v rozmedzí -3 až + 4°C. Opäť
vynikajúce podmienky. Ďakujeme tam hore za super počasie a berieme to ako odmenu za tvrdú
prácu, keďže na tejto lyžovačke usilovne pracujeme už od leta. Zlomili sme rekord prihlásených
účastníkov. Dostali sme na číslo 122 lyžiarov! Okrem skvelej lyžovačky sme sa výborne bavili aj na
izbách, kde sa navzájom navštevovali jednotlivé skupinky priateľov. Vyvrcholením zábavy bol

spoločenský večer, ktorý sa podarilo zorganizovať vo foajé v jednej z našich rezidencií. Bol to doslova
koncert, kde zneli slovenské a české pesničky za sprievodu elektrickej gitary a ozvučenia, ktoré so
sebou dotiahol do Francúzska jeden z našich šoférov autobusov, a z ktorého sa vykľul úžasný
hudobník. S potešením môžeme povedať, že Francúzsko opäť nesklamalo. Tento druh lyžiarskej
turistiky v nás zanechal opäť krásne spomienky na nám
vzdialené alpské svahy a nabil nás optimizmom.
Želáme všetkým, aby im tá pozitívna energia, ktorú
tam načerpali vydržala čo najdlhšie. Už teraz si
lámeme hlavu, kde zorganizovať budúci jubilejný 10-tý
ročník našej francúzskej feikárskej výpravy, keďže latka
je stále vysoko.
Za kolektív TIŠ FEI STU
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