
 

 

 

 

 
 

 

 

Březen za kamna vlezem, tak to pro nás opravdu neplatí. V březnu jsme na výpravu vyrazili hnedle 

dvakrát. A vždy do Rejdic. Přesně do těch Rejdic, kde jsme byli v lednu a užívali si zimních radovánek a lyžovačky. Před dvěma 

týdny jsme tu byli za posledním lyžováním s rodiči. Počasí bylo 

úplně suprové, teplo, slunce a modrá obloha. Sníh pro lyžování 

nebyl zrovna ideální, ale na poslední lyžovačku v sezóně to ještě 

trochu ušlo. Rodičů moc nedorazilo, ale doufáme, že si to s námi 

táťka Natálky a mamka Kajdy užili, na víkend nezapomenou a 

pokud ho uspořádáme v nějaké podobě příští rok zase přijedou. Ale 

teď je pátek 30.března. Lyže nebereme, i když v sobotu navečer 

napadla souvislá bílá vrstva. Páteční večer je věnován volné 

zábavě, povídání a tlachání, a promítání dalšího dílu Harryho 

Pottera. Sobotní počasí při pohledu z okna není zrovna růžové. Po 

dlouhé době nám počasí nepřeje, venku dost fouká, chvíli prší, 

chvíli sněží. Vyrazit ven to zatím nejde. O zábavu musí být 

postaráno uvnitř, a do oběda bojujeme o sladké odměny ve dvou 

družinách. Oběd a krátký polední klid. Venku se mezitím počasí 

trošičku uklidnilo a dokonce vysvitlo sluníčko. To je výzva pro nás. 

Rychle obléknout, jdeme se projít. Míříme se podívat na místa, kde 

jsme v lednu proháněli svoje lyže a prkna. Po sněhu ani památky. 

Míříme do krásné dřevěné hospůdky u Hermíny, místo to u 

lyžařské čtyřsedačky. Uvnitř je příjemně vytopeno a zmrzlinové 

poháry super. Venku se mění počasí, jako v aprílu a to je dnes ještě 

31.3. Počasí nepočasí, musíme vyrazit zpět na Espero dokud je 

vidět. Sněhová vrstva, při zpáteční cestě byla téměř souvislá, bílo a 

bílo, fouká a fouká. Večer byl plný společenských her a dost jsme 

se pobavili při pohledu na sebe při filmech z táborů předešlých let. 

To jsme byli mladí, štíhlí (Že vedoucí anebo to bylo při posledním 

natáčení špatnou čočkou v kameře? Že by rozšiřovala?) Neděle 

podobná jako každé neděli při výpravách. Ráno dlouho spíme a ne 

a ne se nám chtít vstávat. Snídaně, něco maličko si zahrajeme, třeba tolik známý Polibek smrti, sepsání příspěvků, dostáváme závazné 

přihlášky na tábor. Následuje oběd, balíme a po třetí hodině odpoledne odjíždíme zpět k domovům. 

                                                                                                                                                             Nashledanou v dubnu. 
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