
 
 
 
 
 

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

Den první, neděle 15. 1. 2023 

Všemi dlouho očekávaný den konečně nastal. Je tady neděle ráno a ve tři 

čtvrtě na osm jsme všichni plni očekávání před naší školou v Mirovicích, a to 

v plné polní. Lyže i lyžáky dorazily včas, bágly máme těžké a objemné, ale mysl 

lehkou, plnou iluzí a nadšení.  

Nalodění do autobusu proběhlo ukázněně a úderem čtvrt na devět 

máváme uslzeným rodičům a městu Mirovice, s mezizastávkou u ZŠ Březnice. 

Tam se již plní druhý autobus… a můžeme vyrazit, ve finálním počtu 81 žáků     

(z toho 20 z Mirovic a 61 z Březnice) a 13 členů pedagogického dohledu, 

zdravotníků a instruktorů. 

Cesta utekla jako nic a před polednem nás přivítala Šumava, cíl výpravy 

Železná Ruda, Chata Ořovský. Díky lidskému hadovi tvořenému z našich rukou 

se postupně všechny věci přesunuly z autobusů do hotelu. Byl to docela záhul. 

Proběhlo rozdání klíčů, uložení lyží a hurá prozkoumat pokoje a zákoutí hotelu. 

Někdo byl nadšený více, někdo méně. Došlo i na výměnu pokoje kvůli 

nespokojenosti, ale to všechno jsou jen drobnosti a nic nám nebrání v tom si 

lyžařský výcvik, v našem případě v tuto chvíli bez sněhu, užít. 



 

V jednu hodinu je pro nás připravena božská mana – vývar s domácími 

nudlemi, boloňské špagety a horký čaj. Ve tři hodiny jsme vyrazili, i přes lehkou 

nepřízeň počasí (no, co si budeme namlouvat, lilo a bylo nevlídno, po sněhu ani 

památky) na hodinovou procházku k hotelu Grádl a zpět. Pak se nás, dozoru, 

děti chtěly chvíli zbavit a zabavit se mezi sebou. Proto sem přece také jely  . 

Probíhaly velmi aktivní vzájemné prohlídky pokojů, hotelem se nesl vzrušený 

hlahol, výskot, ťukání na dveře a možná už i první lehké neshody spolubydlících. 

V šest hodin 

večer byl 

povolávací rozkaz 

na večeři. Tedy 

klobouk dolů před 

panem kuchařem a 

hotelovým 

personálem. Jídlo 

výborné, obsluha 

milá, usměvavá. Se 

spokojenými bříšky 

nás čekal večerní 

program, v případě 

dnešního dne to 

bylo zdůraznění bezpečnosti a požární ochrany při výcviku, a to nejen na svahu, 

ale i při pobytu v hotelu. Zároveň byla žákům důrazně připomenuta pravidla 

slušného chování, na což někteří ve víru vášní a popouštěné uzdy pozapomněli.  

Poté následovalo vzájemné představení sebe sama, představení 

programu pobytu a zajímavé společenské hry, které i přes původní otrávené 

obličeje přece jenom naše puberťáky zaujaly a chytly se. A je tady deset hodin 

… večerka a do hajan.  

A co se bude dít potom? Pevně věřím, že všechny přepadne zasloužený 

spánek, zavřou se jim víčka a budou se jim první noc zdát krásné sny. No, je 

22:45 a do andělského klidu to má dost daleko…. 

Tak opět zítra. 

Iveta Trefná  

 


