Neratovické

Perličky

Zpravodaj Klubu českých turistů v Neratovicích

č.360 prosinec 2020
Co nás čeká
25.12. – vánoční plavání
26.12. – vánoční pochod
Zdravíme vás v době KOVIDové.
Co nebylo
Podzimní stezka Polabím
Kolínsko
Promítání
Výroční členská schůze
Členské příspěvky 2021
Protože členská schůze nebyla a stále se nemůžeme
scházet je třeba zaplatit příspěvky na náš účet. Výše
příspěvků je stejná jako letos. Kdo chce objednat časopis
Turista připlatí 400 Kč. Příspěvky je třeba zaplatit do
31.1.2021 (raději dříve), přelepky dostanete příležitostně.
Číslo našeho účtu 266891146/ 0300 jako variabilní
symbol uveďte datum narození ve tvaru RČ (rrmmdd)
nebo jméno plátce. Ve vyjímečných případech
kontaktujte hospodářku Hanku Hladíkovou tel.
737961244.
Výše členských příspěvků:
mládež do 26 let
170 Kč
dospělí od 27 let
280 Kč
senioři od 61 let
200 Kč
senioři od 70 let **)
140 Kč
rodinná známka
430 Kč
rodinný příslušník *)
70 Kč
*) k rodinné známce je třeba zaplatit (kromě osoby
plátce)
za každého člena 70 Kč
**)senioři od 70 let, kteří využívají sportoviště TJ (jsou
proto členy TJ) platí 200 Kč
Plán akcí 2021
Plán akcí na příští rok jsme zatím nevytvořili. Kdo jste
tedy schopni zajistit nějakou akci vhodnou do našeho
plánu kontaktujte Vláďu Zítu. Zatím je jasná jen Jarní
stezka Polabím 17.4. a Podzimní 2.10.
Na narozeniny jsme v této kovidové době ani
nevzpomněli a tak přejeme dodatečně všechno nejlepší
k významným narozeninám Jarce Němcové!
Vánoční plavání 25.12.
Tato akce se nejspíš pro otužilce uskuteční ve 14 hodin
v Tišicích u Beach baru. Otužilci pozvánku najdou na
našem webu www.kct-nera.cz

Táborsko 25.-28.9.
Meteorologové vyjímečně splnili to, co slibovali a tak nás
40 v pátek ráno vyjelo za drobného deště směr Pacov.
Naštěstí na jihu Čech tak hrozně nepršelo jako v
Neratovicích a v Praze, takže jsme zvládli turistiku i
památky.
V pátek jsme trochu otočili trasu a jeli nejdříve na hrad
Kámen, kde je mimo jiné i pěkné muzeum motorek a
dendrologická zahrada. Teprve po prohlídce jsme již bez
deště vyrazili pěšky do Pacova. Z Pacova jsme odpoledne
odjížděli do hotelu Relax u Drsů v Táboře.
Ubytováni jsme byli luxusně, ve dvoulůžkových pokojích
. Polopenze byla výtečná , nebyl nikdo, kdo by si
stěžoval. Využívali jsme v hojném počtu solnou jeskyni,
která byla pro nás zdarma. Někdo využil i výřivky a
ostatní wellness – to již s poplatkem, ale i tak pro nás se
slevou :-)
Druhý den jsme navštívili rozhlednu Hýlačku, Kozí
hrádek a pak nás autobus kvůli počasí odvezl do Tábora,
ale i tam jsme toho zvládli spoustu. Za zmínku stojí
táborské podzemí, muzeum čokolády a marcipánu,
muzeum pivovarnictví , vyhlídková věž, klášter Klokoty,
okolí Jordánu …… Odpoledne již nepršelo a tak většina z
nás šla krásnou procházkou kolem řeky až do místa
ubytování
V neděli jsme, konečně bez deště, vyrazili od Švehlova
mostu v Táboře podle Lužnice do Příběnic. Cestou se
nám líbila po deštích divoká řeka, skalní tunel a visutá
lávka nad Lužnicí ( obojím vedla značka ). V Příběnicích
jsme neminuli příjemnou restauraci u vody a pokračovali
jsme dál, za svitu sluníčka až do Malšic. Super den !
Poslední den nám počasí přálo nejméně. Od rána pršelo ,
občas i „ chcalo „ ( promiňte ). I tak 5 statečných vyrazilo
dle plánu na tu nejdelší trasu ze Stádlece do Bechyně.
Dost velká skupina šla poloviční trasu z Dobrovic . A
ostatní se věnovali Bechyni, kde je také plno možností ,
jak strávit volný čas i v dešti.
Myslím si, že si všichni prodloužený víkend užili a dle
jejich vyjádření na zpáteční cestě v autobuse se již těší na
příští rok na podobné akce.
Hanka Neprašová
Vánoční pochod 26.12
Protože může jít pospolu pouze 6 lidí (zatím!), musíme se
cestou rozptýlit. Pojedeme v 7:57 hodin vlakem
z Neratovic do Sedmihorek a odtud pěšky přes Valdštejn
do Turnova. Protože není jisté otevření některého
občerstvení, nezapomeňte na svačinu a pití. Další
informace ve vlaku.
Těší se Jarka Rybáková

Poslední rozloučení s Jirkou Pekařem
Vzhledem k současné situaci proběhlo 3.listopadu rozloučení s nestorem našeho KČT
v úzkém kruhu rodiny. Před smuteční síní se nás 5 členů klubu zúčastnilo tiché vzpomínky.
Slovo nad rakví měla Jirkova vnučka, která nám svoji řeč předala, abychom ji otiskli
v Perličkách:
Přišli jsme se rozloučit s naším milovaným dědou Jirkou Pekařem. V první řadě to byl manžel,
skvělý otec, oblíbený dědeček a pradědeček.
Bohužel v dnešní nelehké době nebylo umožněno všem lidem, kteří dědu znali a měli ho rádi,
přijít se s ním společně s námi rozloučit. Vyprovázíme ho tedy v úzkém rodinném kruhu. Ale
věřím, že mnoho přátel si na dědu v tuto chvíli vzpomene. Jak nám řekla paní Václavíčková,
Jirkův pohřeb, to by byl manifest. Pro každého z nás měl děda svůj osobní význam, ale na čem
se jistě všichni shodneme, že nám byl všem vzorem v tom, jak brát život s lehkostí, nadsázkou
a humorem.
Děda byl velkým turistou, milovníkem hor, sportu a dobré společnosti. Za svůj život zažil
nespočet výletů a dobrodružství. Myslím, že svou lásku ke krajině, turismu, ale také
zahradničení a houbaření všem svým potomkům předal.
Nelze ale opomenout, že celým životem ho provázela naše babička, jak ji děda oslovoval:
„jeho Maruš“. Byla pro něho pevným přístavem a oporou, dala mu tuto možnost věnovat se
svým zálibám. Prožili spolu celých 67 let v manželství a všem nám mohou být příkladem, jak
lze partnerský život v souladu prožít.
Dědo, budeš nám tady všem moc chybět, bylo nám ctí, že jsme mohli společně s tebou strávit
tolik let. Všichni se těšíme, až na jaře společně se „všema Bédama a Zuzankama“ na tvoji
počest uspořádáme pochod, zavzpomínáme na tebe a dáme si pivko na tvou památku.
Po ukončení obřadu na Jirkovu poslední cestu ukáplo kromě slziček i pár kapek jeho
oblíbeného Fernetu.
Jirkova dcera i vnučka nabídly odsunuté pohřební pohoštění v jejich novém bydlišti ve
Vojkovicích-Dědibabech. Stěhují se tam. Turisté formou menšího pochodu by tam došli po
svých. To však až na jaře po vzájemné dohodě.
Předběžně se dohodlo, že po uvolnění situace se sejdeme společně s Jirkovou dcerou a
vnučkou na jakési tryzně v restauraci u Palošů. Dáme včas vědět.
Výbor KČT Neratovice

Ubýváme!
Příští Perličky vyjdou až se koronavirus uklidní!
KČT Neratovice Mělnická 159, Libiš, tel. 606418490, e-mail turist.ru@centrum.cz
http\\www.kct-nera.cz
Vydává neratovický odbor Klubu českých turistů pro své členy, povoleno MK ČR pod evidenčním číslem E 10695.

