16. Cesta jenom tam, výlet historickým motoráčkem M131.1 zvaným „Hurvínek“, bude ve dnech 21. - 22.
srpna 2021.
Z Prahy vyjedeme směrem na Plzeň, první zastávka bude ve Starém Plzenci, kde bude možno jít na exkurzi
do vinařských závodů Bohemia Sekt, navštívit hradiště Hůrku se starou rotundou nebo vystoupat k hradu
Radyně. Dále pojedeme do jižních Čech, zastavíme v Sudoměři u Žižkova bojiště a někde v oblasti Ražic či
Protivína zakempujeme. V neděli v Písku navštívíme muzeum s historickou vodní elektrárnou a po obědě
pojedeme přes most u Červené nad Vltavou do Tábora a pak už po 4. železničním koridoru k domovu.
Snad už nemusím připomínat, že navzdory tradičnímu názvu akce nás doveze vláček i zpět. Cestou
v motoráku se bude čepovat dobré pivo Benedikt. Muzikanti nechť si nezapomenou doma svoje nástroje.
Pojedeme s vlečňákem, tak je možno oddělit výčep a třeba dětský koutek. Samozřejmě trasa se může
změnit, pokud někde propukne neplánovaná výluka.
To vše bude za předpokladu, že nám to koncem srpna epidemiologická situace dovolí. Počítejte s tím, že
budou potřeba očkovací průkazy (Covid-pasy) nebo potvrzení o bezinfekčnosti podle v té době aktuálních
nařízení.
Přihlásit se můžete mailem na adresu ivan.fridrich(at)post.cz. Napište, zda chcete jít na exkurzi do
Bohemia Sektu (cena 190 Kč vč. degustace 3 vzorků, doba trvání 1,5 hod.)! Přihláška je platná po zaplacení
zálohy 300 Kč na účet č. 104641136/0300, var. symbol 16, a do zprávy napište „CJT16 a jméno“. Ceny
jízdenek budou 650/700 Kč. Výjimečně si můžete se mnou domluvit jiný způsob předání. Záloha je vratná
v plné výši při odhlášení do konce července nebo při zrušení CJT, pokud propukne další etapa pandemie.
Budu rád, když se přihlásíte co nejdřív, abychom věděli, zda je o Cestu zájem a máme ji dále připravovat.
Na shledanou se těší Ivan Fridrich (T15)

Výroční turistickou známku jsme loni vydali k jubilejní 15. Cestě jenom tam. Všichni cestující si ji koupili,
pak ale odpadla Stezka a další společná setkání, nebylo kde je prodávat a tak hodně známek zbývá. Jistě to
je vhodný suvenýr nejen pro sběratele turistických známek, ale pro všechny účastníky minulých Cest
jenom tam. Známky se prodávají po 40 Kč.

