
 
 
 
 
 

Lyžařský výcvik – Železná Ruda: 15. 1. – 21. 1. 2023 

Den čtvrtý, středa 18. 1. 2023 

Dobré ráno, ale bez dobrých sněhových zpráv. Stav sněhu se tentokrát 

z milimetrů zvýšil na centimetry, takže venku asi 1 cm, ale chumelí se, což je 

pozitivní. 

8:00 h snídaně, 9:15 h odchod do Železné Rudy na exkurzi k hasičům. A cože 

vlastně budeme dělat u hasičů? Kvůli tomu, že sníh opravdu není a na lyže se 

zatím chodíme pouze koukat, musíme vymýšlet jiné varianty, jak se zabavit, 

proto jsme domluvili prohlídku hasičské stanice v Železné Rudě. Ujal se nás 

velitel hasičů a zasvětil nás do tajů práce profesionálního hasiče – jaké jsou 

požadavky, co práce obnáší, jak funguje hlášení poplachu a výjezd samotný a 

spooousta dalších zajímavostí. Potom nám páni hasiči detailně ukázali 

výjezdové hasičské auto, čtyřkolku a auto s výsuvným žebříkem. Celý program 

byl moc fajn, děvčata obdivovala pány hasiče, co do vzhledu a statečnosti, 

mnozí pánové možná začali vážně uvažovat o tomto krásném povolání. 



 

 

Krásnou procházkou, kdy nám padaly sněhové vločky na čepice, jsme se 

vrátili zpět do hotelu a trošku zmrzlí a hladoví se vrhli na připravený oběd, a to 

bramboračku a guláš s těstovinami. Opět chválíme personál kuchyně. 

Po krátkém odpočinku jsme měli připravenou venkovní aktivitu, takový 

lehký kruhový trénink   Žáky jsme rozdělili do 9 skupin po 9 dětech. Každou 

skupinu vedl jeden vedoucí, který pro svůj tým připravil stanoviště s nějakou 

aktivitou na čas. 

Celý závod odstartoval z jídelny, kdy se jednotlivé týmy měly za úkol co 

nejrychleji na pokojích obléknout do bund, čepic a rukavic a obutí se 

shromáždit u svého vedoucího – samozřejmě vše na čas. Poté se všichni 

protočili na 9 stanovištích a snažili se být nejlepšími a nejrychlejšími. A jaké 

disciplíny byly plněny? Např. přenáší vody na lžíci z kelímku do kelímku, běh 

družstva se svázanýma nohama nebo s balonkem mezi sebou, který jim nesměl 

vyklouznout, hod míčkem do kruhu, přenášení dětí z týmu, atd… Užili jsme si 

všichni opravdu plno legrace. Všem zčervenaly tvářičky, nejen mrazíkem, ale i 

vzrušením. Radostný dětský smích se nesl celou Šumavou, a to byla pro nás 

vedoucí ta největší odměna. 



 

Pak jsme si vychutnávali zasloužený relax a v 18:00 h následovala sladká 

večeře na doplnění energie – lívance s cukrem a se skořicí. V půl osmé večer se 

konalo vyhlášení výsledků z celé odpolední soutěže. Zvítězilo moje   družstvo 

č. 9. Všem, všem, všem moc gratuluji a děkuji, že jste byli tak super. 

Po včerejší úspěšné diskotékové pařbě jste si vyžádali na dnešní večer 

diskotéku č. 2, takže jsme v podvečer připravovali další playlist, pro mě opět 

s nepochopitelnými songy. Mého Karla Gotta mi zamítli  . 

Takže dámy a pánové, vyzvěte se k tanci a začínáme. Dunění a rachot slyší až 

dole v Rudě. Pavel to rozjel a oblékl se do slušivého kostýmku růžového králíčka 

– dost dobrý. 

A další den za námi. Kurz se nám přehoupl do druhé poloviny. Někomu už 

se možná trochu stýká po domově nebo snad po škole  a těší se domů, někdo 

je naopak smutný, že je před námi ta kratší část. Ale jsme optimisté a téměř 

celá polovina je ještě před námi. 

Usínáme s nadějí na čerstvě napadaný sníh.  Dobrou noc. 

Iveta Trefná  

 


