TOM KAMARÁDI+KČT HOŘEC
PACOV

JULSKÉ ALPY
6.-14.srpen 2021
Vážení přátelé, kamarádi, kamarádky, dámy, pánové !!!!!!!
Tohle letošní povídání má pouze jednu velkou výhodu !! Tu, že bylo napsáno již
v roce minulém a vlastně zbytečně, jelikož se kvůli bacilům nejelo. Takže jen
změnit datumy, čísla, nějaká ta jména a vše vlastně zůstává. Ale přesto vše
projdu a něco i doplním…….
Píši toto povídání s vědomím a svědomím, že jsem pro konání výjezdu do Slovinska udělal vše co bylo v mých silách a také děkuji všem, co pomáhali.....
Píši toto povídání s vědomím, že v současné době, v této minutě psaní se do Slovinska můžeme dostat....
Píši toto povídání s vírou, že se nebudou měnit nařízení o výjezdu jak od našeho
státu, tak od úřadů Slovinska....
Ovšem, dnes není nic jistého !!!! Ještě nikdy jsem nevedl tolik korenspondence s
druhou stranou jako v roce letošním ( kdo bude mít zájem, jistě mu to mohu dát
k přečtení ) Ano, za všechno může nějaký pitomý vir !!! Zatím v současnu, měsíc
před odjezdem, stačí být opíchanej, nebo max. 180 dní po nemoci, či několik dní
před odjezdem ten správný test. Ostatně požádal jsem dva věrné, aby vše sledovali a dávali hlášení….
Před dvěma lety jsme si lebedili v pohodlí penzionu v Bernských Alpách a v roce
letošním se posuneme více na jih a to do jedné z mých nejoblíbenějších zemí,
kterou jsem navštivil asi pětkrát. Zemička se 2 miliony obyvatel, krásnou přírodu, nádhernými horami, řekami a jezery a kde se děti nazývají otroci. Místo
jež se stane naší základnou se nazývá Bovec a leží na konci údolí v místech
blízko italských hranic, v místech, kde pramení řeka Soča...
Každý si mohl vybrat ten svůj způsob ležení v noci. Jednak, že každý si mohl
zvolit luxus spaní a druhák, že společně si budou kuchtit pouze ti, co budou nikoliv v apartmanech, ale v kempu......
Za ta léta, co jezdíme společně do hor po celé Evropě víme, do čeho jdeme, pomáháme mladším a méně zkušeným, pomáháme starším, méně mohoucím, nejsme

sobci a ačkoliv mnozí jsou skoro v „poslední“ dekádě života, tak dovedeme
blbnout, řádit a bavit se. A já pevně věřím, že tomu bude i při letošní akci.......
KDOPAK TO JEDE.....
Nabídka šla nejprve tradičním účastníkům a přihlášeným zájemcům z minulého
roku. Z nich několik vzdalo ze strachu z vakcinace, či jeho odmítnutí, další a bylo i několik dalších důvodů. Nakonec se stav ustálil na 44 jménech a zde jsou….
Výsledek a sestava na letošní výjezd ( jméno, věk )
HROBSKÝ Václav
69
VAGNER Jaroslav
50
HLADÍKOVÁ Lenka
45
HLADÍKOVÁ Tereza 14
HOUDEK Jiří
63
HOUDKOVÁ Jaroslava 60
HRUŠKA Jaroslav
34
HRUŠKA Jaroslav
62
HRONKOV8 Agata
12
PLAŠILOVÁ Ivana
46
ŠENIGLOVÁ Pavlína 27
ŠVÁROVÁ Tereza
28
ZÍSKALOVÁ Karolína 23
ZÍSKALOVÁ Šarlota 14
VACHTA Vojta
19
KRÁTOŠKA Miroslav 55
MAREK Petr
44
PODOLSKÝ David
29
ČERVENKA Adam
19
SALAČOVÁ Jna
53
SŮRA Luděk
62
BORZOVÁ Petra
53
SVOBODOVÁ Klára 20
KOLAŘÍK Petr
65
PLÁŠIL Jiří
15
SCHREIBER Luděk
55
GAŽOVÁ Magdalena 20
MAKOVEC Josef
?
SVOBODA Pavel
60
ŠTOLBA Karel
44
ZENÁHLÍKOVÁ Zdena63
ŠVÁROVÁ Jana
22
PLÁŠIL Josef
17
LEBEDOVÁ Markéta 33
NOVÁK Milan
24
FARKA Jiří
59
SEIDLOVÁ Petra
29
ŠTOLBA Štěpán
26
PLÁŠIL Milan
50
PLÁŠIL Vít
15
JELÍNKOVÁ Jana
55
SCHREIBEROVÁ Radka50
MATOUŠKOVÁ Eliška 21
PLÁŠIL Petr
15
PLÁŠIL Vít
16
( snad jsem nikoho neošidil o roky + i - )
Slíbil jsem, že se omladíme, a podařilo se, jelikož průměrný věk je 38,4 roku a
to je skoro neuvěřitelné Celou akcí nás bude provázet štáb ve složení :
Hrobský Václav
invalida s právem VETA
Farka Jiří
podšéfík
Štolba Karel
podšéfík
Svoboda Pavel
podšéfík
a to v součinnosti dalších ochotných a věřte, že souhra při tomto množství
lidiček je jedině nutná a v mnohém nelze některé věci řešit jen ve prospěch
jednotlivců. Věřím, že mnozí z nás třebas i mnohdy potlačí své ego. Proto se i
hodně smějme a dokažme si udělat i ze sebe srandu. Věřte, funguje to....

FINANCE A DOKLADY......
Cenová relace je u každého rozličná a o jeho výši rozhodoval zejména výběr
ubytování a přitom i v apartmanech jsem rozdíly, které jsem zatím nepochopil.
Také oproti loňsku o něco zdražili….
Každý zaplatil zálohu a i doplatek a tak jak vypadá rozpočet ve výdajích...
a./ doprava
cca 70.000
b./ strava
cca 10.000
c./ ubytování
cca 224.000
d./ pojištění
cca 14.000
e./ různé
cca 15.000
f./ rezerva
cca 10.000
Přiznávám, že rozpočet je na doraz, ale to je u nás vždycky....
Členové TOM Pacov mají poplatek nižší a rozdíl hradí dotace ATOMu a příspěvek oddílu dle daných pravidel. Vše bude vyúčtováno ekonomce oddílu paní Haně
od benzinky a také projde revizní činností ATOMu. Samozřejmě je nutno mít
nějaké ty eura na lanovky a další vstupy a znova upozorňuji, že i ve Slovinsku je
hodně draho, ale bude snaha využívat veškeré možné slevy. Jako vždy budeme
mít nějaká ty eura na zapůjčení v případě potřeby. V každém případě povedeme
způsob platby jako minule, kdy jsme vstupy platili hromadně za využití všech
možných slev ( nezapomenout na různé průkazky slevové a podobné ) se zpětnou platbou po návratu . Prosím ekonoma Karla Š. zda by se toho opět ujal....
Pokud se týče dokladů, tak je to celkem jednoduché. Každý musí mít platný cestovní doklad ( cestovní pas, občanský průkaz ) který musí mít platnost ještě
minimálně 6 měsíců po ukončení akce. Myslím, že přibalení průkazu KČT, čí dalších ( studentských ) vůbec není na závadu. Je nutné nezapomenout průkaz
své zdravotní pojišťovny, kdyby se ( nedej Bože ) něco stalo. Pojištění na léčebné výlohy bude provedeno všem hromadně. Ale z důvodu cizáckého viru
přibudnou další papíry, jako bezinfekčnost, kde jsou tyto možnosti, aby byl
dotyčný vpuštěn do země ( dle současných pravidel )
a./ platná vakcinace s certifikátem ( měl by vydat lékař ??? )
b./ být po nemoci max. 180 dní ( potvrzení lékaře ?? )
c./ PCR test max 72 hodin před přechodem hranic
a vše společne s kovidovým certifikátem , alias covidpasem. Jen doufám, že
jsem vše napsal správně. Pokud to bude potřeba vybrat, tak prosím K.Získalovou
Současná situace k 9.7.2021
Ad od a./ nejméně 7 od od 2 dávky Pfizer, 14 od 2 dávky Moderna, 21
dní od 1 dávky Zeneca, 14 dní od 1 dávky Janssen..
Na vyzvání je povinna osoba předložit důkaz, že posledních 5 dní pobývala
v zeleném státu ( není jasné jaké to mají být důkazy, ale snad by stačila
účtenka od čehokoliv, asi se meze nekladou…. )

Příjezdový formulář při návratu do ČR ( zatím ho hledáme )
Osoby s antigenním testem, či RT-PCR je povinnost testu, případně samoizolace – doporučuji si již nyní zajistit test rychle po příjezdu ( netýká
se to plně očkovaných ) – jinak vše je na stránkách MZV a země Slovinsko
HAJÁNÍ A PAPÁNÍ.....
Zde to bude hodně jiné a všici dostali již informace v minulých týdnech a tak
tuto kapitolu rozdělím na dvě části..
Ti, co budou pobejvat v apartmanech ( Kaninska vaz -apartmany ).....
Složení jednotlivých apartmanů si dovoluji zopakovat :
4C = Štolba K. + Kratoška + Farka + Marek
4C = Matoušková + Gažiová + Švárová J. + Švárová T.
3C = Zenáhlíková + Jelínková + Borzová
3C = Salačová + Hladíková L. + Plášilová
3C = Hruška + Hruška + Svoboda
3C = Makovec + Kolařík + řidič
2C = Schreiber + Schreiberová
4F = Houdek + Houdková + Sůra + Lebedová ( dvě ložnice )
Vybavení je následující – vybavená kuchyně + lednička + lůžkoviny + ručníky +
koupelna + WC. Zde si každý vaří sám, případně se mohou apartmany spojit....
Ostatní budou pobývat v chatkách a našich stanech ( kemp Vodenica )
V chatkáchjsou postele+stolek+židle+elektrika+nádobí a spacák též netřeba.
Chatky a naše stany budou asi na jiném místě, ale snad budou nedaleko od sebe.
Zde si tato skupina bude vařit společně v obvyklém rytmu – snídaně a svačiny
si každý chystá sám, čaj bude uvařený k dispozici všem, předvečeže a večeře
bude společně připravena i snědena. Jídla budou jednodušší, ale myslím, že poživatelná. Vlastně nebudeš potřebovat nic, vše je v kuchyňské bedně. Vlastní
stany – máme docela pohodlné a vysoké – 2 kousky po osmí. Ve dvoumístných
chatách budou pobývat – Vagner + Plášil M., Hrobský + Novák, Plášil V. + Plášil P,
Seidlová + Štolba Š. Materiál na snídaně a sváči si každý bere z domova, ostatní
potraviny budou nakoupeny společně. Pro informaci všem – v Bovci je prodejna
potravin a ceny prý jsou jen o něco vyšší než u nás, ale třebas je do srpna ještě
doženeme..Proč je okolo stravování změna oproti letům minulým jsem již
vysvětlil, ale přesto zopakuji., Nemáme tak veliké hrnce, které ve Švýcarech
jen tak, tak stačili, druhak apartmany jsou vybavené na vaření a budeme přeci
jenom tu čtvrt hodinku od sebe a hlavně – druhá skupina bude v kempu, jež má
určitá pravidla pro pobyt a pohyb nebydlících a požadavek klidu. Proto i tu
hospůdku si musí každý zajistit sám ve formě plechovek, nebo zakoupit na místě
samém.. Pro moudré a potěr bude ke koupení česká kofola a další nealko ( za
pořizovací cenu ) a platí se na konci akce v české měně. Určitě bude vhodné
vzít hudební nástroje , ale nevím o místě na produkci.....

CO S SEBOU...
Autobus nás doveze až k apartmanům a kempu, kde vše vyložíme a autobus zůstává na místé. Takže může být i kufr a v něm ( vyjma těch, co budou v našich
stanech – zde batoh, či tašky, možnost poškození podlážky )
ZDRAV.BALÍČEK
MALÝ BATŮŽEK
POHORY
SANDÁLE
HYG.POTŘEBY
PLAVKY
FUKYNA
PLÁŠTĚNKA
DEŠTNÍK
TENKÉ PONOŽKY
DEKA ( na sedačku )
PŘEZUTÍ
EURA
DOKLADY
WC PAPÍR
TRIKA
HOLE
KRAŤASY
COSI NA HLAVU
RUKAVICE
BOTASKY
ROUŠKY
DESINFEKCE
Osadníci v našich stanech navíc :
SPACÁK
KARIMATKA
BATERKA
CELTA
POLŠTÁŘEK
PLECHÁČEK
Pokud se týče potravin osobních, tak je dobré využít prostor pod svou sedačkou a i nad hlavou No, co Vám vlastně budu radit...
Pokud se týče speciálního vybaveni – jistící prostředky na ferratky, tak ho máme omezené množství .Rozhodně by bylo dobré se včas ozvat mailem Zkuste si
ho sehnat samostatně ( úvazek + brzdy + karabiny + lano + helma = ideál )......
PROGRAM …
Je vlastně daný územím kam jedeme, takže jen rámcově a vše dle počasí....
a./ vysokohorská turistika v Julských Alpách jak na slovinské, tak na italské
straně.....
b./ jištěné cesty ( přímo v našem údolí i mimo a jsou v dolomitickém stylu )
c./ pokud bude fuj počasí tak je možno vyrazit dolů podél řeky do proslulých
jeskyní a je jich tam síla a jsou skutečně parádní.......
d./ outdoorové aktivity všeho druhu ( rafty po Soči, kanyoning v okolních tocích, kanoe, kajaky ) skutečně doporučuji aktivní účast alespoň na jedné,
stojí to za to......
e./ druhou sobotu bych doporučil prožít vleže u moře u Terstu, nebo u teplých
rakouských jezer..
e./ a další věci o kterých nemáme ještě tušení.....
Zároveň si dovoluji upozornit, že mám u sebe plnou nabídku i s cenama a není to
zrovinka laciné, takže s tím počítejte. Možná, snad, zatím nevím, budu mít pro
oddílovou droboť a mládež nějakou tu kačku na ty aktivity – výsledek dotace
zatím neznám. Bude vždy několik možností a několik cílů, kdy hlavním pojítkem
bude naše ubytování a autobus a vždy navečer oznámíme možnosti.....
CO ZBEJVÁ...
= odjezd od Starodvorské v pátek 6.8.2021 ve 22.00 ( autobus bude přistaven

v 20.00 ) nakládání bude řídit M.Plášil + J.Farka za pomoci ostatních chlapů a
návrat bude další sobotu 15.8.2020 pozdě večer ( snad ) ?????
= zasedací pořádek je vyhotoven s tím, že je přílohou tohoto povídání – každý
musí mít své „domovské právo „ případně bude k dispozici při odjezdu....
= čím více si zajdete za mnou pro akční triko před odjezdem, tak budu radši....
= zapůjčení a zpětné odevzdání jisticího materiálu – K.Získalová + Podolský
= kroniku na starosti – V.Hrobský + Štolba K.
= ostatní materiál – K.Svobodová + M.Novák + V.Plášil....
= felčarka s lékárničkou P.Seidlová.....
= spojení na mou osobu je 720 024 745 a sledujte i oddílový web......
= dětskou“zvěř“ ve stanové části budou mít na hrbu Karolína Z. + Klára S. +
Pavlína Š……
= jelikož tyto pokyny píši více než čtyři týdny před odjezdem tak mohou vyjít
dopokyny, či změny a proto prosím o sledování oddílového webu....
PŘÁTELE, AŤ SE NÁM DAŘÍ !!!!!
Vašek + Jirka + Pavel + Karel

