
     Doufali jsme, že je to minulost!! Tak možná není. Ach jo...

Vážení přátelé a sběratelé.

Přeji vám krásný den a chci Vám poděkovat za přízeň naším starým
heslem: ČERT VEM COVID!!!!!!

     Nejprve mi dovolte Vám poděkovat za akci Mírov.

    Myslím, že to bylo velmi pěkné setkání.

    Další akce letošní rok 2021:

Mohelnice – 6. 11. 2021 – tato akce je posunuta na neurčito.

Vysvětlení: Do poslední chvíle jsem váhal, jestli akci uskutečnit.
Jestli si pamatujete – Ohníč, minulý rok byla také v době „kovidové“, ale tam se situace
stabilizovala a hlavně byla mezi lockdowny apod. Také jsme byli 100 % venku, šlo se
hvězdicově a cíl byl na louce nad městem. To bylo přijatelné.
V tomto případě jsme s akcí na datu 6. listopadu a podle včerejšího oznámení bude
od 1. listopadu velká změna. Prosím – přijměte mojí omluvu a slibuji, že se pokusím tuto
akci uskutečnit v náhradním termínu a určitě s bonusem.
Výherce prosím o strpení – ceny budou zatím uloženy u mě.

Stejně tak akce – Vánoční setkání – burza – každé 2 roky – je s otazníkem. Termín
této akce je 4. – 5. 12. 2021 (sobota – neděle). Akce by měla být ve stylu mnohaletých
akcí „Rožmberk nad Vltavou“ s nočním programem. Byla již dávno nazvána „noc
s démony“ a prozradím, že byla plánována v duchu upírů s mnoha překvapeními.

Je to sice až za měsíc, ale jak jistě víte – nikdo neví, co se stane zítra a už si začínáme
zvykat na situaci „ze dne na den“. Pokud Vás mohu poprosit – nechte si tento termín
volný, a já se na oplátku pokusím co nejdříve Vás informovat o tom, zda se akce bude
konat. Zatím to vypadá 50:50.

Ani nevíte, jak mě mrzí, že se nekonají některé akce. Minulý rok jsme museli oželet tři
velké a fakt pěkné – to letiště Budějovice mě mrzí nejvíc. Ale i tunel Pěčín – mohl být
velmi, veéélmi zajímavý. Snad se ještě letos podaří aspoň něco. Musíme doufat.



Takže to shrnu: Mohelnice teď v sobotu 6. 11. 2021 se odkládá

a Noc s démony 4. - 5. 12. 2021 vypadá tak 50:50.

Dám vědět do 14. 11. 2021.

Mejlem, SMS, na titulní stránce SK a v kalendáři SK.

A to by asi bylo vše. Prosím – ještě jednou si povšimněte všech
zvýrazněných hesel – jsou to hlavní informace.

V případě jakéhokoli dotazu - zavolejte na mé telefonní číslo 602 294 778
a to denně 10:00 – 24:00.

O jiných, případných akcích Vás budu informovat podle vývoje pandemické situace

.………………………………………………………………………………………………………

A pamatujte:

Váš

Mirek TAUSIG


