
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sněhové radovánky, tak nějak by se dal nazvat víkend v Rejdicích, kam 

jsme zavítali v lednu. Po mnoha letech URSA vyrazila na lyžovačku 

(přesně po 14 letech) na známou chalupu. Když jsme tuto výpravu 

plánovali (v říjnu), byly obavy, aby bylo lyžovat na čem. Týden před 

odjezdem panovaly obavy přesně opačné. Po vydatné chumelenici jsme 

měli zase obavy, abychom tam vůbec dojeli. Sraz u klubovny byl 

stanoven na 17.30 hodin. Nastěhovat do zavazadlových prostor naši 

bagáž, někteří jedou podle velikosti zavazadla asi na delší dobu, a do 

káry lyže a prkna a pořádně připevnit. Konvoj vyráží s plánovanou 

zastávkou na naší oblíbené čerpačce u Jičína. Počasí a hlavně silnice 

v pohodě. Pomalu se přibližujeme k cíli. Za Jilemnicí se na silnici 

objevuje souvislá vrstva sněhu a nekončí až k chalupě. Místy zuří bílé 

peklo, neboť dost fouká a není nic vidět. S mírným zpožděním jsme na 

Esperu. Vybalit, ubytovat, večeře, zábava – vždyť to znáte. Sobotní 

budíček je zcela netradičně v 8 hodin. Na nás dost brzo, ale 

sjezdovky čekají. Nejdříve brblání o vstávání, ale když Honzík 

končí v pyžamu ve sněhu, všichni jsou najednou rychlí a 

opouštějí postýlky. Vyrážíme lyžovat. Nejdříve musíme 

překonat cca 400m mírného stoupání, a pak už nazouváme lyže, 

stavíme se na prkna a sjíždíme do lyžařského areálu Paseky. 

Kupujeme permice, rozdělujeme se na začátek na malé 

skupinky, upřesňujeme si čas a místo srazu. Hurá, jdeme na to, 

seznámit se s areálem a jeho vleky. Čekají nás „poma“, kotva i 

sedačka, jakožto i stánky s občerstvením, všechno musíme 

zkusit. Počasí v celku dobré i když sluníčko vysvítá jen na malý 

okamžik, sem tam zafouká. Lyžujeme až do omrzení, tedy 

závěrečnou hodinku lyžují už jen vedoucí a my „malí“ se 

schováváme v teple kiosku (není něco špatně?). V 16.00 hodin 

vyjíždíme posledním vlekem na vrcholek kopce a po vrstevnici 

sjíždíme na naši chaloupku. Před námi na chalupu vyrazila 

skupinka pod vedením Kajdy (+Eliška s Markyšou) a holky na tu strastiplnou cestu, kdy si vyšláply celý ten ranní kopec, který jsme 

sjeli k vlekům, dlouho nezapomenou. Lyžaři vyžadují odpočinek, nožičky bolí, záda bolí…. Kdo vyrazí na večerní lyžovačku? Ráno 

chtěli skoro všichni a teď? Vyráží jen „sedm statečných“ – Šulan, 

Méďa, Píno, Jirka a z dětí Michal, Natálka, Bára. Sedačka v Rejdicích 

už něco pamatuje, ale to, že na sjezdovce jsme byli téměř sami vše 

vyvážilo. Děti lyžují jako draci, nedávají si ani pauzu na čaj. Dvě 

hodinky utekly jako voda. V neděli se štěpíme na lyžaře – ti co nemají 

ještě dost a nelyžaře – ti co toho mají po krk. Lyžaři si užívají 

poslední chvíle na svahu, vrací permice a v jednu mažou, tedy jedou, 

na oběd. Nelyžaři jdou na průzkum okolí, schovávají se před nepřízní 

počasí v hospodě a zahřívají se horkými malinami. Po obědě už nás 

čekají obvyklé procedury, příspěvky, úklid a odjezd, před kterým si 

nakupujeme od paní správcové náušničky a přívěšky a řetízky a …… 

zmrzlinu. Nalodit se do aut a hurá k domovu, kde jsme byli zhruba o 

hodinu déle, neboť nás cestou pohltila kolona vracejících se 

návštěvníků hor. Už teď ale víme, že pokud to vyjde a bude sníh, 

v březnu bychom zde uzavřeli letošní zimní sezónu. Máme i 

myšlenky, že bychom příští rok zase vyrazili, třeba i o pololetních 

prázdninách. Tak uvidíme.  

HARRY POTTER – URSA 2012 


