
ZABÍJAČKA 
V HOTELU 
PODJAVORNÍK 
 

 
 
Opět po roce měli Věra a Staňa Schreiberovi jeden ze svých dobrých nápadů a pozvali nás do 
hotelu Podjavorník na zabíjačku. Ač jsme původně měli v plánu zimní caravaning v Oravici, dali 
jsme přednost plným břichům a 17. února vyrazili směr Papradno. 

 
Několik dní před tímto termínem opravdu vydatně sněžilo, a tak k původním 100 cm sněhu napadlo 
možná dalšího půl metru. Bohužel páteční lyžování se nekonalo, protože obě rolby se v týdnu 
porouchaly a čekalo se na náhradní díly, které večer dorazily. Za to jsme měli dost času pomoci při 
odklízení sněhu a házení uliček, aby v sobotu mohla vypuknout zabíjačka. Odpoledne si někdo 
zahrál bowling, jiný poseděl v restauraci u dobré kávy nebo si vychutnal dobré pivo Svijany. Po 
večeři jsme se skoro všichni sešli v Yeti baru, kde pro nás byla připravena diskotéka. Někteří se 
bavili a tančili až do rána a Zdeněk Pšenica si udělal i vlastní karaoke show. Zatímco my jsme se 
skvěle bavili, rolbaři jezdili jako o duši po svahu, abychom ráno na svah vyrazili i my. 
 
Bohužel díky oblevě svah brzy ztěžknul, začaly se dělat muldy a nás po bujaré noci přestávaly 
postupně poslouchat dosti bolavé nohy. Moc nám to však nevadilo, protože už od 7 hodin  ráno se 
porcovalo prase a kolem poledne již bylo vše připraveno. Každý ochutnal, co má rád, i buchty byly 
napečené. Do večera bylo ještě daleko, tak jsme využili nabídky vlekařů, kteří o víkendu nabízeli 
jízdy na sněžném skútru, který jsme si mohli i sami zařídit. Někomu se podařilo otočit skútr na 
bok, někdo jel takovou rychlostí, že ztratil vlekaře. Bylo to pěkné zpestření sobotního odpoledne. 
Večer jsme zašli svá unavená těla ponořit do vířivky a vypotit se do sauny. Jelikož nám dobře 
vyhládlo, všem přišel vhod další chod zabíjačkových specialit. V Yeti baru byly k dispozici řízky, 
vepřo knedlo zelo, tlačenka, škvarky, ovar, jitrnice, jelita, no prostě samé dobroty. Oči by jedly, ale 
žaludek to prostě už nezvládal. Jelikož se s plným žaludkem špatně usíná, tak nikomu neuškodil 
pohyb na parketu. Nebylo to tak bujaré jako v pátek, protože v neděli následoval odjezd domů. 
 
Nelyžující většinou odjeli hned ráno po snídani, ti co 
měli svá prkýnka, využili ještě dopolední lyžovačku, 
zašli si na oběd a také hurá domů. Snad někdy, třeba i 
v létě s karavany, na shledanou. 
 
Poděkování za krásně strávený víkend patří 
především manželům Schreiberovým a vždy 
ochotnému a příjemnému personálu hotelu 
Podjavorník. Pokud jste tu ještě nebyli, tak vřele 
doporučuji, protože nudit se tu určitě nebudete. 
 
Fotografie z našeho pobytu si můžete prohlédnout 
kliknutím: ZDE 
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