Letos…
Chodsko
2017
informace č. 3
Čas letí jako bláznivý, za měsíc už jsme skoro doma, je nejvyšší čas pro pár
řádků…..

CO a JAK
Program v krátkosti:
Akce bude probíhat jako obvykle - nabídka programu - pokud se někdo nechce
zúčastnit, samozřejmě nemusí, případně lze podle možnosti domluvit i jiné
alternativy, pokud nejdou „proti proudu“. Vždy budeme u turistické náplně
připravovat varianty pro kolaře i pěšáky, pokud na kole dosažení cíle bude
možné. Podle možností náročnější a druhou pohodovou, dovolenkovou. Na
detailech, možnostech a variantách momentálně intenzivně pracujeme.
Nejsme cestovka, odborníci ani profíci a je to třeba tak brát, proto prosím o
shovívavost ☺. Nicméně slibuji, že se budeme snažit, co to půjde.
Cesta tam:
Sejdeme se u klubovny ve Starodvorské ulici za Selektou v sobotu 8. července
v 7.30 hod. Po naložení busu ihned k západu. Cestou dle domluvy naložení
jižní skupiny. Písek či jinde.

V původním plánu jsem měl zastávku s prohlídkou a obědem v Klatovech, leč
se ke mně donesla informace, že je tam pouť, takže Klatovy zůstanou „na
jindy“ a mrkli bychom se za Buškem do Velhartic. Možnost prohlídky hradu či
zámku (provozují 3 okruhy), restaurace U hradního sládka v prostorách
bývalého hradního pivovaru je v provozu. Ve vsi restaurant, ale nejsem si jistý,
že nasytí celý bus, když vzpomenu na Karlovu Studánku…takže případné
nouzové nasycení zvažte.
Pokud zbyde čas, cestou do kempu u Kdyně možná vyběhneme na rozhlednu
Markétu. Na ubytování budeme očekáváni mezi 17-18tou hodinou.
Zatím jen orientačně a bodově:
1) Vrchol Čerchov, Babylon, Domažlice…
2) Vodní tvrz Švihov
3) Špičák, Železnorudsko, Černé Jezero, Pancíř…
4) okolí Kdyně, rozhledna Koráb, zřícenina Rýzmberk, minipivovar Kout…
5) Klatovy – barokní lékárna, katakomby, …
6) Německo – Furth im Wald a okolí
7) Rezerva, co jsme nestihli, na co jsme zapomněli a o čem jsme nevěděli
Cesta domů: co jsme nestihli či něco jiného
Tak zatím vypadá páteř programu, ve vývoji a tunningu.

FINANCE:
V ceně akce je zahrnuta veškerá doprava na akci, ubytování, akční tričko.
Cestovní pojištění při výjezdu do Německa zajistíme na aktuální den společně.
(Kdo má pojistné celoroční, dejte mi prosím vědět.) Vstupy si platí každý sám,
pokud nebude řečeno jinak.

BYDLENÍ:
Ubytování, jak bylo již psáno ve zvadle v chatkách osady Hájovna u Kdyně.
Máme k dispozici 8 ks (víc jich nemají) 6lůžkových chatek s kuchyňkou a
vlastním sociálním zařízením. V chatě jsou dva pokoje a společensko –
kuchyňská místnost. Vybaveno základním nádobím, dvouvařičem, lednicí a
varnou konvicí, lůžkovinami.
Byli jsme na kukandu v jedné, a správce se dušoval, že jsou všechny identické.

Dále jednu čtyřmístnou, bez kuchyňky a soc. zařízení, kde se usídlí kluci klanu
Plášilů.
Nad skládáním osazenstva jsem strávil docela dost času, snažil jsem se o
vyváženost a dodržení přátelských vztahů. Nedělám si iluze o všeobecné
spokojenosti, ale fakt jsem se snažil, co to jen šlo. Případné výměny po
vzájemné domluvě samozřejmě možné.

Obsazení chatek:

Ubytování
8 x 6lůžková chata - 2 + 2 v patře, 2 ve společ. místnosti + kuchyňka + sociální zařízení
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1 x 4lůžková chata bez
kuch. a soc. zař.

STRAVOVÁNÍ:
Každý ve vlastní režii, pro přípravu stravy možno využít kuchyňky v chatách, či
veřejné stravovací zařízení opodál. Předpokládám i nějakou společnou
grilovačku, ale to uvidíme podle podmínek až na místě. Jako obvykle občas
zastavíme u nějakého marketu pro dozásobení.

RŮZNÉ:
- Návrat do Pacova předpokládám v neděli 16. 7. 2017 v podvečerních
hodinách.
- Soudkovic rodinka s námi letos jede, a to snad Pivovi i Kofolovi, pokud se
podaří zajistit chlazení. Sklo pochopitelně s sebou.
- Zasedací pořádek do busu zašlu až před odjezdem. Zatím nevím, jak velký
dostaneme.
-V pátek před odjezdem (19.00) možno předsunout zavazadla či kola do
klubovny. Pokud budete chtít využít, ozvěte se. (bez vyzvání tam nebudu)
- Detailnější program slíbím také na později, zatím na něm pracujeme.
-Na výlet za hranice OP nebo CP, a to platí i pro děti
-Nějaké € asi také přijde vhod.
- Kronikářská společnost Plášilů se osvědčila, a proto prosím o pokračování a
věřím, že holky Seidlů určitě pomohou. Jménem účastníků, díky předem ☺.
- wifi sítí kemp nedisponuje.
-připomínám termín doplatku byl 15. června, pokud někdo nestihl, prosím ☺

Pokud máte nějakou nejasnost, dotaz…
Neváhejte a ptejte se…
M. Hřebík
hrebik.martin@seznam.cz
728 857 457

