Zdravím vás,

ČVACHTALOVÉ a VODOMILCI
Pomalu a velmi ztěžka se začínám po lázních rozkoukávat, snad se
mi to povede.
Letos se nás sešlo 18. Oproti loňsku přibyl Štěpán a Petra. Nějaký
jednotlivec by se ještě máčknul. Po loňském úspěchu opět
apartmány Aquasleep II ve Velkém Mederu. Zatím platí varianta
Krocan a osobní auta účastníků. Honzova snaha zajistit půjčení
firemního mikrobusu neklapla, bo firma 3K je velmi pracovitá a auto
potřebuje.
Program v přípravě a běhu, předběžně to vidím takto:
- čtvrtek v 7 vyrazit, a proti několika minulým rokům změna
programového modelu. Káva v Brně jasná. Cestou zastavíme
v Bratislavě. Pokud počasí bude rozhledům nakloněno, vyjedeme k
vysílači Kamzík a nedaleké rozhledně docapeme pěšky. Poté se
přesuneme do města. Honza objevil minipivovar na lodi, u kterého
bychom zaparkovali. Je to nedaleko od vyhlídkové věže UFO a
historického centra. Zde program podle přání a chuti. (pivovar,
UFO, historické centrum, hrad, či cokoli jiného. Mezi 16-17tou
hodinou vyrazíme dále k Velkému Mederu. Jindy bych napsal, že po
příjezdu se přesuneme na véču do HALUŠKÁRNY, ale po loňsku si
tím nejsem vůbec jistý.
- V pátek bychom vyrazili objevit termálko do Sárváru, kde jsme
zatím nebyli. Vzdálenostně je to podobné jako Bükfürdö ale již víme
o dálnici a ta se snad podaří zaplatit elektronicky předem, časová
úspora musí být znát. Zde bude cachtačka celý den. Vstup pro
dospělého 13,5 €, sauna
+6,5€. V místních čmrdlících to asi vychází nepatně lépe.
Sobota by byla ve znamení Velkého Mederu. Několik z nás nebylo
v Kollárovu na plovoucím vodním mlýnu, někdo by třeba dal
opáčko, takže podle chuti a zájmu tam vyrazíme během dne. O
víkendu je otevřeno od 10-17hod (proto Meder v sobotu).
- neděle – loňský a předloňský model se osvědčil - po ránu přesun
do Dunajské Stredy na koupačku a okolo 15té vyrazit k domovu
stejně jako loni.

https://www.sarvarfurdo.hu/
http://www.aquasleep.sk/apartman-aquasleep-ii
http://www.vodnymlyn.sk/
https://mapy.cz/s/3bvy6
http://www.dunajskypivovar.sk/restauracia-dunajsky-pivovar
http://www.u-f-o.sk/

Sestavu vodomilců vidíte v adresáři.
To je zatím ode mne asi vše.
V Pacově 5. 11. 2018

Martin

