Sraz „rodičů a přátel“ Fiatu Barchetta - Česká Kanada
27. – 29. 5. 2016
razí přátelé, milovníci větru ve vlasech, sezóna našich mazlíků
se nám kvapem blíží! Já osobně pořádně nespím už od Mikuláše
a víkend co víkend okolo Báry ve stodole pravidelně měním návnady
v pastích na krysy, aby se mi, nedej Bože, mrchy jedny nepustily do střechy nebo
kabelů (údajně je dle poskytnuté informace důvěryhodnou osobou
o posvícení zapíjejí vyjetým motorovým olejem!).
Měl jsem možnost na vlastní kůži
na předchozím srazu zjistit, že jste
parta bezvadných lidí, a rád bych
Vám dobrodiní (a také neskutečnou
ranní kocovinu) oplatil. Rozhodl
jsem tedy konat na vlastní pěst
a uspořádat pro Vás poslední víkend
v květnu, tj. 27. – 29. 5. 2016, sraz
v nádherném prostředí České
Kanady, v kempu Slunečnice poblíž Střížovic – Vlčice na břehu Ratmírovského
rybníka.
Dovolte mi nyní ještě v úvodu pár méně záživných, nicméně podstatných
informací o ubytování a následném průběhu celé akce. Pro méně náruživé čtenáře
je prokládám odpočinkovými obrázky .
Kemp Slunečnice (www.chatyslunecnice.cz), kde
budeme ubytováni, naleznete na mapě zde.
Souřadnice jsou 49.1434975N, 15.1450864E.
Osobně jsem jej navštívil a je to opravdu moc pěkné
místo a bydlení v několika typech chat velmi útulné.
A hospoda – no, už teď se mi sbíhají sliny! Pivo –
Bernard, ostatního pití a jídla co hrdlo ráčí. S majitelkou máme vzhledem k počtu
lidí domluveny individuální mimosezonní ceny, chatky, apartmány
a pokoje není zapotřebí naplnit, platí se pouze za obsazené lůžko. Nicméně
kapacita se bude postupem času naplňovat a na později přihlášené už zbydou třeba
jen vícelůžkové, popř. si budou muset domluvit spolunocležníka . K dispozici

je 2 x 7 a 1 x 4 lůžkový apartmán s WC a sprchou za 250,- Kč / osoba / noc, 8 x
4 lůžkový bungalov s WC a umyvadlem za 220,- Kč / osoba / noc, 2 x 4 lůžková
řadová chatka a 14 x 4 lůžkový srub za 180,- Kč / osoba / noc, 1 x 2 lůžkový
pokojík za 160,- Kč / osoba / noc. Důležité: Záloha předem je stanovena ve výši
300,- Kč / osoba pro ty z nás, kteří zde stráví celý víkend,
a je nutno ji uhradit nejpozději do konce měsíce března na účet majitele
1100373183 / 0800, variabilní symbol 27050905. Výše pro ostatní dle dohody.
Kontaktní
osobou
je
majitelka
paní
Eva
Sojková
(e-mail:
Eva.Russova@seznam.cz, tel.: 602 287 757), veškeré doplňující dotazy týkající
se ubytování a objednávku prosím již s důvěrou směřujte na ni.
Stravování – večeře – tou v pátek začneme
(od
18:00
hodin),
se
pohybuje
okolo 90,- Kč. Nutno objednat dopředu
před příjezdem. Po 21:00 hodině by se mělo
pro nás dle přání i grilovat. Snídaně jsou opět
po individuální dohodě předem, začínají
v 8:15 hod.
Parkoviště je u vjezdu do areálu, ale pokud nám bude přát slunečné počasí
a země nebude rozmoklá, smíme si vzít své naleštěné miláčky až k chatkám.
Program: V pátek se postupně ubytujeme a zajdeme na večeři a pivečko.
V sobotu po oklepání pořídíme pár společných fotek a vyrazíme v 9:00 hod
na spanilou jízdu po okolí. Přesnou trasu ještě dodatečně upřesním, v okolí je
spousta zajímavých míst. Vím, že jste předloni navštívili hrad Landštejn, bohužel
jej tedy musíme vynechat, ale můžeme se projet okolo zdejší úzkokolejky
do Nové Bystřice, kde je zámek a malé železniční muzeum, popř. navštívit
vzdálenější Třeboň, zámek Emmy Destinové ve Stráži nad Nežárkou, Jindřichův
Hradec. Osobně bych se přikláněl k návštěvě zámku Červená Lhota, kde je
parkoviště s dostatečnou kapacitou. Jistě
si všichni připomeneme zde točenou a
mnohými lety prověřenou pohádku o
Zlatovlásce. Pro větší autentičnost jsem
ochoten pro Vás podniknout i trochu
morbidní krok a na místo dovézt
mraveniště a zapálit ho . Jirkové, Jiříci
a jim podobní by zde mohli i uplatnit
nějakou tu slevu na vstupném.

Sobotní večer – opět kapitola sama pro sebe – bude zpestřen vystoupením
kapely Dřeváci z města Slaného (kousek
od mého bydliště, tudíž je to lán cesty). Jsou
to borci, myslím, že padnou do noty každému
z nás. Příspěvek na jejich dopravu
a vystoupení je dobrovolný, ale věřím, že mě
v tom nenecháte samotného… Kilem je
rozhodně neurazíte a zároveň ani
nezpychnou .
V neděli dopoledne přejedeme
na parkoviště na nádraží v blízkých
Střížovicích,
odkud
vyrazíme
vláčkem (možná pojede pára!)
do Mekky všech cimrmanologů,
tajuplného Kaprouna. Zpátky rovněž
vlakem. No a pak si zamáváme
a vyrazíme do svých domovů.
Těším se na Vás
Radek
radek.minovsky@mountfield.cz, radek.zadek@seznam.cz
+420 725 812 537

