Moravský odbor KČT FÉNIX Brno – Medlánky

si Vás dovoluje pozvat
k závěrečnému 21. ročníku dlouholeté akce

Vážení turističtí přátelé,
nezadržitelně se blíží doba, kdy po 21 letech svého trvání definitivně ukončíme turistickou
akci „Putování Českou republikou“. Závěr putování oslavíme na turistické chatě na Čeřínku,
kterou máme již nyní rezervovanou na termín 25.- 28.9.2020. Jelikož chata není nafukovací
a věříme, že zájem z Vaší strany bude, je potřeba si místa zarezervovat čím dříve, tím lépe.
Kapacita chaty je 62 míst. Z toho 10 míst si rezervují pořadatelé. K dispozici tedy zůstává
celkem 52 míst. Cena ubytování s polopenzí na jeden den činí 350 Kč. Tato cena je podle
nás taková, že si to může dovolit každý. Vaří se zde velmi dobře a uvaří nám co budeme
chtít. Předpokládáme 3 večeře (svíčková s knedlíkem, řízek s bramborem, kačena se zelím),
snídaně formou švédského stolu. Cena na celou akci je včetně odznaku a výroční turistické
vizitky vydané k této příležitosti 1350 Kč. Přihlášky mohou zájemci zasílat již nyní na
e-mailovou adresu kct.fenix@centrum.cz, účastnické poplatky se pak posílají na číslo učtu:
1012937831/6100. Do zprávy pro příjemce prosím vždy uveďte Vaše jméno a příjmení. Na
internetových stránkách www.kctfenix.ic.cz budeme zveřejňovat aktuální počet volných míst,
po vyčerpání kapacity bude stop-stav. V tomto případě bude možné se ubytovat i v okolí
a zúčastnit se tohoto srazu za cenu 300 Kč. Propozice k akci budou vydány na jaře v r. 2020.
Co Vás na Čeřínku kromě turistického putování čeká? Samozřejmě setkání s dlouholetými
přáteli, se kterými jste 20 let poznávali Českou republikou. Společně pak zavzpomínáme i na
všechny, kteří se již závěru nedočkali. Ti tam s námi budou v dovezených kronikách, které
byly zpočátku putování vedeny. Z doby digitální fotografie si pak promítneme ty ostatní. Všem
zesnulým bude na začátku putování zapálena před chatou při zahájení svíce ve velké lucerně
a kdo chce, může tam přidat svou vlastní svíčku jako vzpomínku na přítele či přítelkyni, která
už není bohužel mezi námi.
Kromě kronik sem bude naposledy přivezen také historický startovní kolík se všemi stuhami
a bude vystaven spolu se všemi odznaky po celou dobu srazu. K dispozici zde pak budou
všechna původní razítka s možností otisknutí (celkem asi 150 razítek). Na každý den
putování pro Vás připravíme krátké trasy s možností občerstvení na trase. Kdo si nevybere,
může třeba sbírat houby nebo posedět v restauraci v chatě u pěnivého moku. Přivítáme
kohokoliv, kdo si vezme s sebou kytaru a při večerním posezení si tak budeme moci zazpívat.

Termín konání: 25.9. 2020 – 28.9. 2020
Ubytování: chata Čeřínek u Jihlavy
Účastnický poplatek: 1350 Kč
(v ceně je zahrnuto ubytování s polopenzí, rekreační poplatek,
odznak, pamětní list a razítko, výroční turistická vizitka)
Kapacita akce: 52 účastníků
Přihlášky na akci: e-mailem na adresu kct.fenix@centrum.cz
do 31.3.2020 (do vyčerpání kapacity)

Jako předseda OKČT Fénix Brno Medlánky a pořadatel Putování Českou republikou, z jehož
přičinění celé putování vzniklo, s kolegy spolupořadateli, bez jejichž pilné práce by to pořádat
nešlo, věřím, že nás doprovodíte do samotného finále v co nejvyšším počtu.

Ing. Petr Vachút

