Silvestr 2002
Machovská Lhota
(28.12.2002 – 3.1.2003)

28.12.2002 – sobota
kolem poledne Tom, Tomášův táta, Káťa, Michal a Špíla přijeli autem z Pardubic a
Dobrušky do Machovské Lhoty na chalupu
po 12. hodině přijeli autobusem od žst. Police n. M. Filip, Olga a Luky
odpolední lyžování: po žluté turistické značené cestě (TZC) ze Lhoty na rozcestí
v Černém dole (odtud se trhla dvojice Káťa a Michal), po červené TZC k Machovskému
kříži (nejprve jsme zde uspořádali koulovací bitvu a pak jsme podnikli pěší výstup na
Polickou stráň) a na východ po státní hranici na „zvonkovku“ v Polsku a po ní zpět na
rozcestí V Žernovišti na hranicích na žlutou TZC a zpět na chalupu
„Mám nějaké špatné sjezdnice.“ (Filip)
29.12.2002 – neděle
po 9. hodině pěší výlet Toma, Špíly a Lukyho (zatímco ostatní spali) na žst. Police n. M.
přes Bezděkov pro přijíždějící Ivču a Janu a zpět
k obědu smažený sýr, který byl připravován pod vrchním dozorem Filipa
zhruba ve 14:00 příjezd Romana stopem od autobusu, z kterého vystoupil Na Mýtě
až kolem 15:00 lyžování po machovských pláních bez zničeného Toma, který předstíral
únavu a nemocnou achylovku, a Romana, který se sice za námi krátce po odjezdu od
chalupy vydal, ale bohužel vyrazil na opačnou stranu (chalupa – sjezdovka – Vladivostok
– přelézání plotu stromkové výsadby a zpět)

30.12.2002 – pondělí
dopoledne déšť, a tudíž žádné lyžování
odpolední výstup na Bor s malou
sněhovou bitvou u chaty Eldorádo;
Filip se chtěl vytáhnout před Olgou a
při přecházení spadlého kmenu přes
cestu spadl a umazal si téměř novou
bundu
navečer začíná sněžit a chumelení trvá
celou noc
31.12.2002 – úterý
ráno bouchla pec v pekárně, a tak jsme byli až do oběda bez pečiva
lyžařský výlet: Machovská Lhota – Řeřišný po červené TZC – po modré TZC na Růžek –
po vrstevnici lesem krosařským terénem pod vedením zkušeného vůdce Michala a
navigátora Toma s nutností sundání lyží na krátkém úseku – po bývalé žluté TZC pod
vrcholem Signál – po stávající žluté a pak zelené TZC k Pánovu kříži (rozcestí) – pěšolyžařský výstup na Božanovský Špičák s nádherným výhledem (avšak těsně před
vrcholem se část výpravy ztratila) – od rozc. Pánův kříž po červené TZC na Machovský
kříž a na chalupu zpět po stejné trase jako první den
večer si degustátorská sekce pro všechny připravila libůstku – domácí brokolicovou
polévku
hlavním bodem silvestrovského večera bylo postupné hodnocení uplynulého roku
každého člena našeho týmu – vžilo se úvodní rozdělení Toma na části: zdraví, škola,
rodina, osobní život, kamarádi, zážitky
„Stále je co zlepšovat.“ (Filip)

1.1.2003 – středa
Filip, Olga a Ivča odjíždějí autobusem do žst. Police n. M., když se před tím Filip přejí
špaget, a odtud vlakem do Prahy

odpolední lyžařská cesta Michala, Káti, Špíly, Jany a Lukyho po machovských pláních do
Machovských Končin, výstup na pláň nad machovskou sjezdovkou a kolem Vladivostoku
zpět
noční procházka k hraničnímu přechodu ve Lhotě bez Jany s velkou koulovačkou – Špíla
byla hrozně „free“
po návratu jsme si připravili luxusní tousty zapékané v troubě a Tom následně zkoušel
nový míchaný nápoj Lužická bylinná s kečupem a Bazou
„Baza – to je základ!“ (Tom)
2.1.2003 – čtvrtek
po 8. hodině ranní odchází Jana po pár hodinách spánku na autobusovou zastávku ve
Lhotě za doprovodu motajícího se Toma, který pak dělal ostudu při nákupu v obchodě;
Jana následně autobusem dorazila do žst. Police n. M. a pokračovala vlakem do Prahy
s přestupem v Týništi n. O.
vytrvalý déšť, a tedy žádné lyžování ani výlet – „rozkrýváme“
Tom po obědě našel odložené pyžamo se slovy: „Tak bych si to pyžamo konečně po
několika dnech mohl vzít na sebe…“
3.1.2003 – pátek
odjezd: Roman a Luky autem s Tomovým tátou do žst. Police n. M. a odtud vlakem
s prav. odj. 14:46 přes Starkoč, Roman přímo do Prahy a Luky do Trutnova; zbývající část
osazenstva s Tomovým tátou přes Dobrušku do Pardubic
Sepsal Luky

