
 

 

 

              

         
 

 

 

 
Tak a nový rok 2013 je tady. Letošní lednová výprava nás 

zavedla stejně jako v loňském roce na Espero do Rejdic. Pro 

kolínskou kolonu samozřejmě s občerstvovací přestávkou 

v Jičíně na benzínové pumpě, proto zase přijeli kolíňáci do 

Rejdic poslední. Chalupu dobře známe, takže ubytovat se a 

na večeři - tedy ti, kteří se u Jičína dost nenacpali. Sobotní 

počasí není zrovna růžové. Po modré, bezmráčkové obloze 

si můžeme nechat jenom zdát. Seč se to ze dveří chalupy 

nezdá, při vystoupení před je znát, že jemně mrholí. Takže 

co podnikneme. Dělíme se na dvě skupinky. Jedna – 

převážně menší účastníci, se vydávají do libereckého IQ 

Parku. Ti starší (v ten moment asi i odvážnější) volí 

lyžování. Liberecká výprava doráží do IQ Parku, je zde 

teplo a neprší. Zde se seznamujeme s mnoha kuriozitami, 

zkoušíme a ověřujeme si řadu fyzikálních zákonů, 

poznáváme nejrůznější nej… A na závěr nás čeká mekáč, 

což zvláště mezi těmi nejmenšími sklidilo velký úspěch. 

Liberečtí se vracejí za tmy na chalupu, neprší, lehce 

přituhuje a při projíždění kolem rejdické osvětlené 

sjezdovky se rodí nápad na večerní lyžování. Ti starší a odvážnější pod vedením 

zdatného lyžaře Medvěda vyrazili odpoledne na sjezdovku na Pasekách a jak říkali, 

tak si to dost užili, i když voda z nebe padala úplně v jiném složení, než na které 

jsme v toto období na horách zvyklí. 

Také se po třech hodinách usilovného 

lyžování vrátili domů dosti promoklí 

(až na kost). Ale zpět k večeru. Na 

večerní lyžovačku vyráží 13 

odvážlivců z obou skupin (z 

liberečáků i odpoledních lyžařů). 

Neprší. Úžasné. Okupujeme rejdickou 

sjezdovku. Jsme zde skoro sami 

(pokud nepočítáme asi 10 cizích 

lyžařů), svah je pěkně urolbovaný. No 

prostě paráda. Takže nám to lyžování 

přeci jenom vyšlo. Dvě hodiny utekly 

jako voda. Nedělní ráno je totožné 

s tím sobotním. Jemně mrholí. Ale 

jsme dnes všichni odvážní a vyrážíme 

na Paseky. Nutno podotknout, že 

přístup na sjezdovku byl úplně jiný 

než který jsme zažili loni. Po sněhu 

téměř ani památky, všude čouhá tráva, všude potůčky vody. No, ale s řádným klením 

(kam jsme se to vydali, to nám to nemohli říct jak ta cesta vypadá..) zvláště některých, 

jsme se tam doplácali. Lyžovačka dobrý (nepíšeme super…), jenom ten déšť. Ale zase 

to mělo výhodu, že když jsme šli na čaj, tak jsme si v restaurace sedli. Do chalupy jsme 

dorazili jako vodníci, opravdu nám kapalo ze šosů. Trochu oschnout, napucnout se 

obědem, zabalit a konec víkendu nám klepe na dveře už doma. 

 Nashledanou v únoru na Masopustu v Benátkách. 
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