Je to už siedmy 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 2014 a to do Tignes (lyžiarska oblasť Tignes + Val d´Isere, spolu 300km zjazdoviek).
Ubytovanie vo výške 2100 m napovedá, že so snehom by sme nemali mať problém. No tento rok sme
s ním však problém mali, avšak opačný ako by možno niekto čakal, a to taký, že ho bolo príliš mnoho.
Už správy tesne pred príchodom strašili, že sú cesty neprejazdné, no my sme prišli bez
problémov podľa plánu a za slnečného počasia. Druhý deň začalo snežiť a snežilo dobrých 48 hodín.
Snežilo tak husto, že sme používali lyžiarske okuliare aj počas vychádzok alebo len cestou do
obchodu. Napadlo takmer 2 metre čerstvého snehu. Na strechách niektorých budov boli vrstvy
hrubšie ako 3 m. Toľko snehu sme ešte doteraz nezažili. Po dvoch dňoch vytrvalého sneženia sa
počasie umúdrilo a s potešením môžeme povedať, že sme si skvelo zalyžovali a pobyt končili za
krásneho slnečného počasia. Niektoré vleky však nepremávali z dôvodu veľkého množstva snehu, kde
jednoducho nebol priestor medzi lanom a zemou (snehom) pre sedačku, ktorá tam mala visieť.
Niektoré turnikety museli počkať na vyslobodenie spod snehu. Boli miesta, kde ste sa dokázali
dotknúť rukami pouličného osvetlenia a miesta kde, keď ste sa brodili snehom, tak ste zakopli
o dopravnú značku. Miestny cestári však situáciu zvládli a pri odjazde sme nemali problém opustiť
stredisko. Odchádzali sme so slovami, že Francúzsko opäť nesklamalo a hoci sme nelyžovali plných 6
dní, aj tak to stalo za to, keďže sme sa obohatili aj o zážitok z neskutočného množstva snehu. 
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