JARNÍ PRÁZDNINY
aneb zimní Spálov 2013

Letos jsme o jarních prázdninách ve dnech 10. - 17. 2. 2013 vyrazili za zimními radovánkami – opět do Spálova. Zážitky však začaly již při odjezdu z Prahy, kdy přijel na nástupiště jiný vlak, do něhož jsme se málem nahrnuli, než se zjistilo, že tento vlak zde končí. Na poslední chvíli přijel konečně i ten náš. Odpoledne se úvodem konala obchůzka po okolí hotelu Riegreovou stezkou k vodní elektrárně Spálov. Večer jsme jako obvykle zahájili hrami – AZ kvíz, člobrdo, Česko.
V pondělí jsme zavítali do Muzea ozubnicové dráhy Tanvald – Kořenov v Kořenově, kde nás jeden z našich náčelníků, pan Řezka, seznámil se zajímavostmi o železnici včetně prohlídky ozubených kol, ukázkami postavení vlaku na kolejích, vyzkoušeli jsme si  roli výpravčího (nasazením čepice) a služební telefon. Následoval film o historii ozubnicové dráhy. Pokus dojít procházkou do Horního Kořenova se nezdařil. Zabloudili jsme a skončili v Horním Polubném, kde jsme při pondělku marně hledali otevřenou restauraci. Museli jsme se spokojit s rychlým občerstvením. Zpáteční cesta do Spálova však již probíhala hladce stejně jako zbytek dne, strávený opět nad společenskými hrami.  
Příští den byl věnován lyžování. Udělali jsme si výlet na běžkách – z Harrachova až na rozcestí směrem na Orle, celkem cca 8 km. Tuto celou trasu však zvládli pouze dva členové výpravy a byli „potrestáni“ tím, že jim ujel vlak, který jsme my ostatní krásně stihli. Trasa byla totiž trochu náročnější kvůli neodbytnému hustému sněžení ve kterém se stopa téměř ztrácela. Po návratu jsme si tento výlet a několik dalších předešlých zopakovali prohlížením fotografií. Dvě zmíněné hvězdy - Michala Málková a pan Michal Řezka - byly „odsouzeny“ k dlouhému čekání, protože kvůli sněhové kalamitě nejezdily vlaky. Nakonec se pro ně do Tanvaldu obětavě vypravil majitel hotelu pan Jan Svoboda.
Středa byl den v jiném sportovním duchu. „Přepadli“ jsme bazén v Jablonci nad Nisou, zaplavali jsme si, vyřádili se na tobogánech a v proudech a užili si saunu. Následoval oběd v restauraci Juventus a vzápětí ještě cukrárna. Večer se k nám připojila naše dlouholetá příznivkyně Mirka Drahotová. Tento večer byl zasvěcen kulečníku.  
Ve čtvrtek přišlo na řadu opět lyžování – běžky Harrachov (cca 8 km). Tentokrát však bylo slunečno, modrá obloha i krásná stopa. Jezdilo se hladce, a tak jsme se drželi všichni  pohromadě. Na zpáteční cestě jsme si v Tanvaldu zakoupili k odpolední svačince koblihy a banánky, mňam, mňam. Večer jsme hráli člověče nezlob se a kostky.
V pátek jsme navštívili Muzeum Českého ráje v Turnově. Zde lze spatřit polodrahokamy (ametyst, jaspis, achát, opál, karneol, záhněda…), seznámit se s historií Pojizeří, zhlédnout zdejší typická stavení z konce 19. století, tehdejší typické oblečení, vybavení domácnosti, domácí výrobu plátna, sklářskou výrobu, broušení kamenů. Následoval oběd U krále Jana a pár (téměř doslova :-) turistických kroků do cukrárny. Takto posíleni jsme se ještě „dopotáceli“ k židovskému hřbitovu, který ale byl zavřený, a pak se vrátili vlakem na Spálov. Tento večer se kromě obvyklých her konal ještě mejdan.
V sobotu jsme se rozdělili - část se vydala na turistiku na Štěpánku. Jeli jsme vlakem do Tanvaldu, kde jsme absolvovali oblíbenou zastávku v cukrárně, pokračovali autobusem do Kořenova, pěšky na Štěpánku a zpět do Tanvaldu. Tuto, i když trochu obtížnější trasu, plnou sněhu, kopců a nerovných terénů, jsme absolvovali hladce ve velmi krátkém čase. Stejně skvělý byl také oběd v hotelu Grand. Na zpáteční cestě se k nám ve vlaku do Spálova připojila druhá skupina  - běžkaři, která se ještě naposledy vypravila na výlet do Harrachova (okruh Harrachov – Orle) a užila si zajímavý „oběd“ v bufetu U mašinky. Večer jsme hráli hry, tentokrát kolektivní Tik-Tak, a především vzpomínali na uplynulé události.
Poslední den nás čekala prohlídka hydroelektrárny Spálov. Byl to výklad o samotné elektrárně a prohlídka různých přístrojů, a byl to velice zajímavý zážitek. Pak už zbýval jen odjezd domů.
Byl to opět velmi hezký týden a nezbývá než se těšit na příští rok – ve stejnou dobu na stejném místě -  http://www.hotelpodspalovem.cz/

Za všechny účastníky jarních prázdnin zavzpomínal a sepsal Jirka Bidovský

