PRVNÍ PLZEŇSKÝ
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
založený 1892
Plán akcí na měsíc

květen

2018

(měsíční program a další informace o klubu lze najít i na www.ppkct.kct.cz)
Jak již bylo oznámeno, od 1. 4. 2017 nevyužíváme klubovnu ve Veleslavínově ulici.

Schůzky v květnu v termínech vždy od 16,30 - 16.5. (výbor + plán akcí), 30.5.2018
Dne 30.5. budou k dispozici programy na červen 2018.
V provozu vývěsní skříňka ve Veleslavínově ulici.
Předseda Václav Zykmund, e-mail: v.zykmund@volny.cz, tel.: 739 511 968,
Pokud není uvedeno jinak, jsou odjezdy vlaků z hlavního nádraží ČD, srazy před prodejnou pekařství,

odchod do vlaku cca 10 minut před odjezdem, při odjezdu směr Nepomuk odjezd
většinou z nástupiště 7 - podchodem k poště – nutno chodit včas
__________________________________________________________________________
Mimořádná členská schůze odboru se uskuteční ve středu 30. května 2018 od 16,30 hod
v klubovně KČT Veleslavínova 30. Program: 1) informace o činnosti odboru, 2)
spolkový rejstřík, 3) diskuze, usnesení a závěr.
Výbor žádá členskou základnu o účast,
__________________________________________________________________________________________________________________________________

01.05. út. * S perníkem turistickým chodníkem Nepomuk Os. 8.08 do Nepomuku, start na
nádraží ČD, trasy 11, 17, 20, 28 km,
trasu 11 km vede Zykmund
12.05. so * Autobusem v 8.00 z CAN do Bezvěrova, směr Teplá trasou 18 km. Zpět vlakem
přes Mar. Lázně
Vede Hirschl
* Líňský maraton trasy 12, 16, 23, 33, 42 km, start Líně Obecní dům Hornická ul.
19.05. so * Chotěšovská 30 Náhradní dopravou BUS v 8,02 do Vejprnic a dále vlakem
Chotěšov, trasy 12,15,25 km start restaurace pod Klášterem. Trasu 12 km
Vede Zykmund
26.05. so * Bludníček Os 8,08 do Blovic, trasou 12 km Karlov, Štítov, Kamensko, Blovice
Vede Zykmund
* Horažďovická padesátka – start tras 7, 15, 25, 50 km na nádvoří zámku
27.05. ne * Kudy chodili předkové 2. etapa akce odboru Sraz 8,45 před IC na hl. nádraží,
vlakem Os 9,10 do Plešnic – Tlučná 11 km
Vede Zykmund
02.06. so * Krajem léčivých vod Mariánské lázně. Dostředný pochod s cílem na Kladské
R 8.05 do Mar.Lázní, dále dle dohody a červnového programu

.

ZY 25. 4. 2018

