informace č. 3
Čas letí jako bláznivý, za měsíc už jsme zase v procesu, je nejvyšší čas pro pár
řádků…

CO a JAK
Program v krátkosti:
Akce bude probíhat jako obvykle – nabídka turisticko-poznávacího programu pokud se někdo nechce zúčastnit, samozřejmě nemusí, případně lze podle
možnosti domluvit i jiné alternativy, pokud nejdou „proti proudu“. Na
detailech, možnostech a variantách momentálně intenzivně pracujeme.
Nejsme cestovka, odborníci ani profíci a je to třeba tak brát, proto prosím o
shovívavost ☺. Nicméně slibuji, že se budeme snažit, co to půjde.
Cesta tam:
Sejdeme se u klubovny ve Starodvorské ulici za Selektou v pátek 5. července
ve 22 hod. Po naložení busu ihned k východu po ose Brno – Trenčín – Žiar n.
Hronom – Brezno – Rožňava. Po rozednění bychom zastavili na protažení kostí
v centru Muráňské planiny v sedle Zbojská. Zde bude možno absolvovat
naučný chodník zbojníka Jakuba Surovca a pokud se nic nezměnilo, je zde
možnost zakoupení sýrů a oběda v místní kolibě. Asi by byly vhodné pohorky.
A pak už rovnou do penzionu Jozefína v Krasnohorskej Dlhej Lúke. Přesun sem,
je hlavním úkolem dne a ostatní časový a programový rozvrh tomu musíme
podřídit. Vše se odvine od časových omezení práce řidiče.
https://www.turistika.cz/trasy/muranska-planina-sedlo-zbojska-naucna-stezka-zbojnika-jakubasurovce/foto?id=1189512

Zatím jen orientačně a bodově kam v týdnu:
- Krásnohorská jeskyně, Rožňava, Betliar
- další jeskyně, pravděpodobně Domica a výlet Silickou planinou
- maďarský Miskolc, památky a koupaliště v jeskyních
- Zádielská dolina s Turnianským hradem, Hajské vodopády
- mnoho dalších cílů, které ještě třídím, konzultuji a skládám
Cesta domů:
- cestou zastávka na prohlídku Čiernohronské lesní železnice v Čiernom
Balogu, pokud bude dost času, tak i lesnického skansenu, sýry, halušky a
rovnou domů. Návrat předpokládám v neděli ve velmi časných ranních
hodinách.
Tak zatím vypadá páteř programu, ve vývoji a tunningu.
Při dolaďování posledních detailů si začínám připomínat, že Slovensko a
zejména východní je prostě retro a někde jinde a musíme s tím počítat. Leccos
je domluveno a najednou se objevují změny. Snahou všech, kteří se na
přípravě podílejí, je aby vše bylo co NEJ, ale jsou věci, které nedokážeme
ovlivnit. Prosím o toleranci, pochopení, vstřícnost a připravenost na případné
kompromisy.

termály Miskolc

Krásnohorská jeskyně

FINANCE:
V ceně akce je zahrnuta veškerá doprava na akci, ubytování, akční tričko.
Cestovní pojištění si každý vyřídí individuálně. Vstupy si platí každý sám,
pokud nebude řečeno jinak. V případě zdravého vývoje rozpočtů možná
nějaký bonus.

kaštiel Betliar

BYDLENÍ:
Ubytování v penzionu Jozefína. Nenaplníme plnou kapacitu penzionu, ale
máme slíbenou separaci ve 2 křídlech objektu, kde bychom měli být sami. Měl
jsem potvrzenu skladbu viz níže, ale večer mi domácí mailoval, že je potřeba
spojit 2 „dvojáky na čtyrák“. Sice jsem se proti tomu ohradil, ale nejsem si
jistý výsledkem. Pak bych prosil o spojení Farkových a L. Lomské + J. Seidlové.
Pevně věřím, že to bude okolo bydlení poslední změna.

Obsazení pokojů:
1
2
3
4

Plášil Luboš
Plášil Josef
Plášil Jirka
Plášilová Alena

15 Vágner J.

16 Nevoral Mir.

17 Štolba Petr
18 Štolbová Hana

27 Šťástková J.
28 Šťástková J. ml.

5
6
7
8

Seidl Jan
Seidl Jan ml.
Seidlová Hedvika
Seidlová Adéla

19 Razima Ladislav
20 Razimová Hana

31 Seidlová Jar.
32 Lomská Ludmila

21 Štolba Štěpán
22 Seidlová Petra

29 Diviš J.
30 Divišová J.

23 Salačová J.
24 Kolářová A.

33 Farka Jiří
34 Farková Jitka

9 Hřebík
10 Hřebíková
11 Hřebíková
12 Plášil Vít
13 Plášilová Ivana
14 Plášil Milan

25 Vlk
26 Vlková O.

STRAVOVÁNÍ:
Jídlo ve vlastní režii.
V penzionu je možnost stravování formou polopenze. Vaří se dle původní
informace pro nejméně 10 strávníků, ale včera už to bylo 20. Snídaně: bufet,
večeře: polévka + hlavní jídlo, na večeři jednotné menu, cena 10€. Tato
varianta asi nic moc.
V obci prý jiná restaurace s kuchyní není.
Dále je v penzionu možnost přípravy jídla v několika kuchyňkách, což asi bude
pro nás zajímavější.
Budeme se snažit jako obvykle zastavit na jídlo cestou z výletu.
Mám předjednány 2 společné večeře v penzionu – „kotlík“ (vzhledem
k blízkosti Maďarska, by se mohl vydařit) + podruhé nějakou další místní
specialitu. Snad tento slib bude platit.
Jako obvykle občas zastavíme u nějakého marketu pro dozásobení.

RŮZNÉ:
- Soudkovic rodinka s námi letos nejede, Jozefína má na čepu Bažanta,
Urpiner, Radler, kofolu… tak zní informace…
- Zasedací pořádek do busu zašlu až před odjezdem.
-V pátek před odjezdem (19.00) možno předsunout zavazadla do klubovny.
Pokud budete chtít využít, ozvěte se. (bez vyzvání tam nebudu)
- Detailnější program slíbím také na později, zatím na něm pracujeme.
-Na akci je nutný cestovní doklad - OP nebo CP, a to platí i pro děti
-Nějaký maďarský forint asi také přijde vhod, vstupné na 4 hodky do termálu
je za 3 100 Huf
- Kronikářská společnost Plášilů &Seidlů se osvědčila, a proto prosím o
pokračování. Jménem účastníků, díky předem ☺.
-určitě jsem na spoustu věcí zapomněl, budu na vaše dotazy odpovídat
operativně a jistě vyjdou dopokyny ☺
Neváhejte a ptejte se…
M. Hřebík
hrebik.martin@seznam.cz
728 857 457

