
VELIKONOCE JSOU POHYBLIVÝ SVÁTEK 

 

Velikonoce plují nejen kalendářem, ale i počasím. Přesto všechny plány činnosti 

pro zimní sezónu lyžařského oddílu končí právě Velikonocemi. Na jednu stranu 

je téměř jistota, že někde ještě leží dostatek sněhu na alespoň symbolické 

sklouznutí. Na stranu druhou právě po Velikonocích už nikdo nepočítá s cestou 

na Valšovky. Tím prostě zima skončila, datum nedatum. V době, kdy všichni v TJ 

ještě byli vodáky, se po Velikonocích dostavilo svrbění pádla. Dnes je to spíš 

kolo a kartáčování tulipánů na chatách. Skutečný stav sněhu v tom nikdy nehrál 

velkou roli. Jasné je, že pokud se ukáže sluníčko tak už má sílu. To se potom 

sedí u chalupy a opaluje. 

 

V roce 1956 to vyšlo ukázkově, dalo se lyžovat u chalupy i chytat bronz.   

 

 



To v roce 1959 bylo o Velikonocích skoro po sněhu a velikonoční zajíček nám 

schovával dobroty pod Vlašským vrchem. Se mnou je tam hledal Tomáš Měch 

Květ a Madla Štěpánková. 

 

Ale dost dávné minulosti. V roce 2011 byly Velikonoce jednak pozdě a navíc 

jaro bylo při síle. 

 



Za zbytky zimy se muselo až pod Signál 

 

a z něj šlo ještě dohlédnout na bílé vršky Krkonoš. 

 

Ale aby se to nepletlo, týden potom ještě napadlo půl metru sněhu, takže i ten 

trs narcisů na několik dnů zmizel. 



O rok později zima před Velikonocemi couvla, ale pak si ještě zachumelila. 

   

  

 

 



Zato letos to vypadalo, že Velikonoce ignorují všechny kalendáře, úplňky, 

nisany i pesahy a je pořád únor.  

 

 

Mezi Pěticestím a Signálem nad Emou 



  U Huberta nebyla ani stopa po lyžaři, natož 

po jaru. 

 



Duben i kus května V Krkonoších je poměrně pochmurné období roku. Dole se 

všechno už zelená, nahoře vládne hnědá barva loňské trávy učesané táním 

sněhu. Velké chalupy jsou zavřené, chataři malují nebo odjeli na dovolenou.  

 

První máj nabízí na Valšovkách pořád ještě jarní podmínky. Den volna, pokud je 

v blízkosti víkendu, je lákavý. 

 

 

 

  2012 

 

 

 



Dříve to bylo obtížnější, přesto se dalo stihnout projít v pátek průvodem 

v Trutnově s potvrzením účasti, v sobotu brigáda při sázení stromků v lese (ve 

kterém se již teď těží) a v neděli cestou do Prahy ještě návštěva Adršpachu. 

 

 

 50. léta minulého století 

 

 

 

 

 



A pak už opravdu vypukne jaro i nahoře. 

 

 

2.4. 2013 Luboš Bakla 


