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My, ktorí máme radi zimu, musíme na ňu myslieť už v lete. Hlavne, keď sa jedná o kvalitnú lyžovačku 

vo francúzskych Alpách pre pomerne veľký počet ľudí. Skúsenosti ukazujú, že záujem je stále vysoký, 

a preto tvrdo pracujeme na príprave lyžovačky už od leta.  Je to už ôsmy rok, kedy sme pre FEI STU 

v spolupráci s CK HITKA zorganizovali lyžovačku za hranicami Slovenska.  Francúzske Alpy a ich 

rozsiahle vysoko položené lyžiarske strediská patria medzi top miesta v Európe, kde si môžete 

vynikajúco zalyžovať. Niet sa čomu diviť, že aj tento rok sme mali dva autobusy nadšených 

vyznávačov lyžiarskych športov. Zavítali sme do strediska, kde sme už boli v roku 2015, a to do La 

Plagne. Konkrétne sa jedná o lyžiarsku oblasť PARADISKI, ktorá zahŕňa dve navzájom prepojené 

strediská La Plagne (225 km zjazdoviek) + Les Arc (200 km zjazdoviek). Šesťdňový skipass pre 

stredisko La Plagne ponúkal aj jeden ľubovoľný deň v stredisku Les Arc. Komu bolo málo, tak si 

vopred priplatil iba 26 € a mohol lyžovať v celom Paradiski plných 6 dní. Ubytovanie v malebnej obci 

Belle Plagne priamo v srdci strediska La Plagne vo výške 2050 m je garanciou snehovej pokrývky. 

Môžeme potvrdiť, že snehu bolo dostatok a zjazdovky boli kvalitne pripravené. Cesta bola dlhá 

a náročná, no krásne slnečné dni na úvod lyžovačky boli balzamom pre dušu nadšených lyžiarov 

a vyvrátili tak pochybnosti, či má zmysel cestovať tak dlho a ďaleko za lyžovačkou. Kto to zažil, ten 

nepochybuje a tú cestu berie už len ako daň za inú dimenziu lyžovania, ktorú ponúkajú práve 

francúzske strediská, a to za prijateľnú sumu. Prvé dva dni azúrová obloha a mráz -2 až -10 °C. Tretí 

a štvrtý deň pripadol čerstvý sneh. Niekto si oddýchol, iní šantili v čerstvom prašane. Ďalšie dva dni 

opäť azúrová obloha. Doslova ideálne naservírované podmienky. Čím sme si to zaslúžili? Ďakujeme 

tam hore za super počasie a berieme to ako odmenu za tvrdú prácu a náročnú cestu. S potešením 

môžeme povedať, že Francúzsko opäť nesklamalo. Aj napriek problémom, ktoré sa vyskytli pri 

doprave sme sa všetci (108 osôb) vrátili 

domov zdraví a plní dojmov a  pekných 

 spomienok na skvelú lyžovačku. 

Panoramatické pohľady z vrcholov až do 

výšky 3220 m, kam nás vleky vyviezli 

v blízkosti magického Mont Blancu sa nám 

vryli do pamäti na celý život.  Želáme 

všetkým, aby im tá pozitívna energia, 

ktorú tam načerpali vydržala čo najdlhšie.  

Za kolektív TIŠ FEI STU 

PeadDr. Vladimír Pajkoš 



 

 

 

 

 

       


