
 
 
 
 
 

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

Den pátý, čtvrtek 19. 1. 2023 

 

Dnešní ráno bylo pro nás všechny velkým zklamáním. Sníh opět na nule. 

Sice byl trochu mráz a začala pracovat sněhová děla, která od rána nepřetržitě 

chrlila na sjezdovku sníh, ale zasněžování sjezdovky je běh na dlouhou trať, který 

trvá minimálně 3 dny. Z toho vyplývá, že bohužel lyže opravdu během našeho 

„lyžařského výcviku“ nevyndáme a netknuté je povezeme zpět domů. Ach jo, ale 

počasí je silnější než naše tužby. 

 

Abychom alespoň trochu zlepšili našim horalům náladu, naplánovali jsme 

s vedoucími výlet do bazénu v Klatovech. Ono to ale není snadné tak, jak to 

vypadá. Komplikace číhá na každém rohu. Naštěstí na nás ale byli všichni milí a 

vstřícní – pan kuchař promptně změnil jídelní lístek, nasmažil 100 řízků a udělal



 

nám obědové balíčky s sebou, do vlaku pustili skupinu 100 lidí, i když jsme neměli 

objednanou jízdenku pro skupinu, která musí být zajištěná 72 hodin předem, 

v bazénu nám otevřeli nejen velkou plaveckou dráhu, ale i menší relaxační bazén 

s divokou řekou, tobogánem či vodními víry, i když ho mají standardně v daný 

čas uzavřený – prostě ochota na všech stranách, což je obdivuhodné a děkujeme. 

V 9:30 jsme vyrazili do Železné Rudy na vláček směr Klatovy. Jízda trvala přesně 

hodinku. V poledne jsme již byli všichni s čipy na rukou a v plavkách připraveni 

hupsnout do bazénů. Teplota vody v plaveckém bazénu 26,8 °C, v relaxačním 

bazénu 28,6 °C, takže nádhera. 

Po hodince a půl jsme byli vyčachtaní, spokojení a příjemně unavení.  

V dámských šatnách se utvořila mega fronta na fény na vlasy, ale jinak vše 

proběhlo naprosto skvěle. Nacpali jsme si bříška řízky a ve 14:40h nám 

z vlakového nádraží odjížděl vlak zpět. Tuto hodinovou jízdu využili téměř všichni 

ke klimbání a hlubokému odpočinku. 

18:00 h: večeře – masová směs s rýží, mňam 

19:30 h: společný program – hry a soutěže, které jsme si pro vás připravili. Na 

program jste přicházeli s rozporuplnými pocity, co že za trapárny si zase 

vymyslíme. No, nebyli jste daleko od pravdy. Je fakt, že soutěže byly opravdu 

hodně ….. jak to říct, možná dobrodružné?! Nicméně právě to vás nalákalo a byla 

legrace. Takže mnozí z vás měli syrové vajíčko na hlavě a následně rozplácnuté 

na hlavě nebo v kalhotách, vykopali jste mumie zabalené v toaletním papíru, 



 

zahráli jste si na navigátory jako v rallye a psali jste si tajemné vzkazy na záda. 

Večer nám utekl jako voda a byl plný smíchu. Děkujeme. 

Ve 21:30 h hurá do sprch, vyčistit zuby a spát. Zítra nás čeká den plný 

maškarních masek, tak se na to hezky vyspěte. 

 Iveta Trefná 

 

 

 

 


