
 
 
 
 
 

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

Den třetí, úterý 17. 1. 2023 

S nadějí jsme všichni ráno náš 

první pohled upřeli z okna, jestli 

nenapadl přes noc alespoň metr 

sněhu. Večer totiž začalo sněžit a 

vypadalo to nadějně. Bohužel jsme 

museli potlačit zklamání. Poprašek 

venku byl, ale víc jak 2 mm to 

opravdu nebylo. Ale neházejme flintu 

do žita! Třeba zítra, hlásí sněhové 

kalamity. Podle radaru ale hlavně u 

nás v Mirovicích, tak v Rudě ne. 

Třeba budou mít naši víc sněhu než 

my… ☹ 

8:00 h snídaně, sraz v 9:00 h venku. Pro žáky bylo připraveno překvapení 

a zpestření v podobě profesionálního výkladu od zaměstnanců Lesní správy ČR. 

Rozdělili jsme se na party po 20 lidech a vyrazili na 5 km poznávačku 

šumavským lesem. Zaměstnanci lesa pro nás měli připraveno po cestě asi 10 

stanovišť, na kterých jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o lese a 

životě v něm. A co třeba? Z jakých stromů je vysázen les okolo nás a proč právě 

smrk, dub a jedle, jak poznám stáří stromu, kdy je strom vhodný k těžbě dřeva, 

co je to kůrovec a jak škodí a hlavně jak se ho zbavit. Na dalším stanovišti jsme 

poznávali druhy stromů dle listů a jehličí nebo třeba i zvuky lesních zvířat, 

prohlédli si oplocenky, krmelce, řekli si něco o náletových dřevinách a přitom 

jsme šli krásnou vycházku. Sluníčko svítilo, takže až na ten chybějící sníh 

paráda. Během výkladu dostali žáci pracovní listy a jako dárek lesáckou tužku a 

vyplňovali ze získaných informací kvíz, za jehož splnění získali odměnu. 

Lehce uchození jsme se v poledne vrátili do hotelu a těšili se v jednu 

hodinu na obídek: česnečka a moravský vrabec se zelím a houskovým 

knedlíkem.



 

Ve dvě hodiny odpoledne jsme měli sraz pod hotelem a vyrazili do 

velkoměsta Železná Ruda. No, spíš do maloměsta, ale účel výletu byl splněn -

dokoupení zásob brambůrek a sladkostí, protože chutě jsou neúprosné. Někdo 

si zašel i do cukrárny na mega pohár. Plni energie jsme se za krásného 

slunečného počasí vrátili procházkou zpět. 

18:00 večeře – zapečené těstoviny. 

Bohužel dnes došlo k úrazu, důvodem byla neopatrnost a blbnutí. Jak jinak. Filip 

Matyášovi přirazil prostředníček na levé ruce do dveří. Sice ne úmyslně, ale 

stínka je přes celý prst. 

19:30 společný program – DISKOTÉÉÉÉÉKA. 

No, když jsem zpočátku viděla ty kyselé obličeje se slovy „a musím?“…. tak jsem 

si říkala, že to bude asi pěkně dlouhý večer a pruda a že netuším, jak vás 

v jídelně, přestavěné na taneční parket, udržím do půl desáté. Ale nakonec 

paráda. Většina z vás pařila jako o závod. Akorát se tak trochu projevila 

generační propast – ze songů, které vám DJs Míša a Martina pouštěly, jsem 

znala asi tak 3 písně a asi si jdu vzít prášek na bolení hlavy  , ale to je můj boj. 

Hlavně že vy jste si to užili a líbilo se. 

Blíží se večerka ve 22:00 h – po chodbě je shon. Všichni na poslední chvíli 

spěchají do sprchy a do pyžámek, aby nedostali od pana učitele Jelínka, 

sprdunk. 

Dobrou noc a sladké sny. 

Iveta Trefná 
 


