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Tradiční lyžovačka se tentokrát konala 1. – 4. 2. 2018. Ve čtvrtek postupně přijeli Ježek, Majda,
Verča, David, Klárka, Ondrik s tatínkem, Manka, Kuba Votruba, Julča, Háta, Ela a autobusem
Karča. Večer se chvíli hrálo na kytaru, ale poměrně brzo jsme šli spát, abychom měli dost sil na
páteční lyžování.

V pátek jsme po snídani vyrazili lyžovat na Šachty. První skupinu vedli Manka a Petr a patřili
tam Majda, Háta, Ela, Verča, David a Ondrik, i když později se rozdělili na rychlejší a pomalejší
část. Speciální družstvo tvořila Julča, která stála na lyžích poprvé v životě a instruktora jí dělal
Ježek, a Klárka, která sice kopec sjela, ale raději volila pomalejší tempo s Karčou. Skupinky si
užívaly na svahu a sešli jsme se až okolo poledne na svačinku. Po lyžování jsme se vrátili k
chalupě a ještě drahnou dobu blbli venku ve sněhu. Když jsme byli dostatečně promáčení,
čekala nás vevnitř přímo luxusní hrachová polévka. Odpoledne patřilo veselým hrám. K večeři
byla čína, kterou uvařil Vojtíšek, který během odpoledne dorazil z Prahy. Po večeři se hrály
Dostihy a Soudruhu, nezlob se, které opanovala Manka, které se podařilo projít všechny
prominentní funkce a frnknout za kopečky. Těžko říct, jak dopadly Dostihy, ale máme
podezření, že Ježek zase všechny obral.

V sobotu nás čekaly Paseky. První překvapení přišlo už při příjezdu, protože parkoviště bylo
plné a jeli jsme až úplně nahoru. Znovu jsme se rozdělili do družstev, jen vedoucí se trochu
promíchali. V areálu se zrovna konali závody a začínaly pražské prázdniny, takže všude bylo
plno lidí a i fronta na párek v rohlíku během pauzy byla pekelně dlouhá. Horká čokoláda se
šlehačkou každopádně bodla a spokojené a najedené dětičky pokračovaly v lyžování s ještě
větší radostí. Okolo 1 nás auta posbírala a vrátili jsme se do chalupy. K pozdnímu obědu byla
gulášovka a po ní polední klid a znovu kupa her. Okolo půl 6 nadešel čas na pečené kuře, které
si dali nejdřív Manka, Karča, Vojta, Majda, Petr a Ondrik, kteří vyráželi na Kamenec na večerní
lyžování. Ostatní mezitím hráli hry.

V neděli jsme dospali předchozí dny a po snídani a balení jsme vyrazili do Jablonečka do
cukrárny. Cesta ubíhala příjemně, protože krásně svítilo sluníčko a nespěchali jsme na žádný
bus. V cukrárně jsme si dali něco teplého k pití a zákusek a pěšky se vrátili do chalupy na oběd.
Během úklidu jsme se podívali na kousek pohádky a když bylo hotovo, snesli jsme si batohy ke
garáži, naložili bagáž a vyrazili ku Praze.
Fotky jsou k vidění tady:
https://www.facebook.com/pg/boltuka/photos/?tab=album&album_id=1619570174801080
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