19. sraz Fiatů Barchetta
Česká Kanada, kemp Slunečnice 27. – 29. 5. 2016

ITINERÁŘ 
Pátek 27. 5.
Po příjezdu zápis (abychom ucelili a aktualizovali stávající síť kontaktů),
obdržíte tištěný itinerář, mapky, možné zakoupit pamětní nálepku.
Ubytování, volná zábava.
Sobota 28. 5.
8:45 – příprava na odjezd – sraz na parkovišti
9:00 – odjezd na spanilou jízdu na zámek Červená Lhota
Malý Ratmírov, Blažejov, Otín, za ním kruhový objezd směr Jindřichův
Hradec, v J. Hradci na prvním kruhovém objezdu 2. výjezdem směr Praha,
druhý kruhový objezd rovněž 2. výjezdem směr Praha, za semaforem
stále po hlavní rovně a po přejetí mostu nad Nežárkou na dalších světlech
doprava směr Červená Lhota a Deštná. Za městem pokračujeme
na Studnici, Pluhův Žďár, Jižnou a za ní po pár set metrech první vlevo
na parkoviště u zámku Červená Lhota. Mapa cesty - příloha č. 1
Parkoviště u zámku (jsou zde tři, naše je to obecní, budou nás čekat ) je
jen pro nás rezervováno od 10:00. K zámku je to pěšky co by kamenem
dohodil a zbytek doběhl.
Prohlídky zámku jsou pro nás rezervovány v časech 11:00 a 11:10,
takže v klidu a bez spěchu si můžeme koupit vstupenky. Po prohlídce
obejdeme zámecký rybník a pořídíme pár kýčovitých, společných fotek.
Kdo má zájem, u zámku je půjčovna lodiček. Zdejší zajímavostí je, že
klíče od lodiček jsou vydávány na veřejných záchodcích, tak se nenechte
zmást.
Naproti zámku je restaurace, ve které můžeme poobědvat.
Společný odjezd z parkoviště zpět do kempu je ve 14:00. Trasa
vede přes Deštnou, Světce, Horní Radouň, Okrouhlou Radouň, Novou

Včelnici,
Jarošov
nad
Mapa cesty – příloha č. 2

Nežárkou,

Mutyněves

a

Vlčici.

Odpoledne volná zábava, koupání v rybníce a tak . Večer posezení
při pivu, vínu, lihovinách, grilování a zlatý hřeb - vystoupení skupiny
Dřeváci.
Neděle 29. 5.
Chatičky je nutno během dopoledne, tedy do oběda , vyklidit. Vzhledem
k faktu, že jsme každý z jiné strany, a někteří to mají domů opravdu
daleko, upouštím od hromadné akce. Ale nabízím Vám pár tipů
na zpestření zpáteční cesty. Těmi jsou: jízda jindřichohradeckou
malorozchodnou drahou, hrad Lanštejn a blízká bizoní farma ve Veclově,
keramická dílna v Maříži u Slavonic, Slavonice a nedaleké vojenské
muzeum, Muzeum veteránů v Nové Bystřici, železniční zastávka
v Kaprouně, zámek v Jindřichově Hradci, Provaznické a letecké muzeum
v Deštné, Muzeum Emy Destinnové ve Stráži nad Nežárkou.

Děkuji Vám všem za účast, bylo mi velkou ctí .
Radek

