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J'arní e;il<urze se letos burCe ko:rirt v ried.ěli 5" dubna. i,Jedř;]_e byla zvclena s oirledeln na vlakovou
riopravu" Ex}turze je věrrována Blatertsku, kteró je vy;ímečnó lilnožstvínt sto jících poziinó goticLiýclr a

renesančních tvrzí" Trasa; Kese;ovice(tvr:,rš,bě) - Řesanice(tvrz) - Be:zděkov(tvrz) - Kadov(tvrz) -
* Pole(tvrz) - Iirarlíště( uvrz) - Tchoic,,rice(tvrz)" Do1-,rava tilaltelm: TAI,1 Plzeň aJ.5I - i,Iei_or:uk 7.4J,
i:,Iepoinult S,19 - I(asejovice 9.C4, ZFĚT Tclrcřovj_ce 1S.C7 * iIe|o;lluir ]_6"48, i,Jc1.onuit 16.r6 - Flzeň 19.46.
Vycházka je d1_orrhá asi 20 lirn a jc .iei].:tla :;:n,rc'l:tjrl rovinatýi;t terétlen, částečnj :éž po oxresních
si].nicjch.

Autobusový zrijezd ve drre:h 9, ;r 10" livětrra.
0djezd v 7.ů0 z parltoviš,Lě u restaurace i]oherrie. i'{ocleh je za.jištóri v tr!locvičné v !,ašllerských

. i{orách ve vlastrrích spacícir pytlích. Trasa; f'lzeň - HoražŮovíce - Iiařpcrskii Hor5, - Volyně - Si.rakonice.
Na trase se vyskytuje velké nnožství loltalit, taltže bude nož;lo navštívi,b jen čúst z nicir. Tento vý-
běr bude proveden v průběhu cesty tr,odle zájrnu účastníků. l,íávrat v rreii.:li dc 18.00. Další insirurtce již
rlebudou zasílJny.

Iiiavázali jsme kontakt s i,io SSi"l i:rad 0stroh. Je<llrá,se o l,artur která se sira,ží o zjrcirrarru a n:isled-
né vhodné vyuŽití hradu 0stroh (Seeberg) nerlaleko Františkový,ch Lázní. Skupilra in:i k tiisp,ozici o'ojekt
bývalé 0světové besedy v obci" DŮm;e trově reltonstruováir, jc-. v nč]ln k d,isilo::ici teplá vod,a, }lC, splr,g}iy

a dostatek prostoru k ubytovárrÍ. Na}:ízejí se dvt! inožnó í'or-niy s;;oluprdce: jednali rn)žeine na lrr".r,Jě;o,no-
cÍ s Prací a to jak kole}<tivrrě, tak individuálnž, jed"nak rlijžeme využít nlcž,l,,os,ii uilytovli:rí ilr",i naJich
akCÍch. Irozatím, neŽ dohocli^reitre ně ja|icu ltole}<ti.",rrí alrci, urrádíríle fozpi5 t.:rlllínů, l(dy se rt:i hraciě pra-
cuje. Je moŽno po předešlérn o}rlášení individuí:ině v těc|lto terníneclt }rrilr-t naviitívi,i-, jede,n riebo oba
dny z víken.Ju polnoci s priací a zbytek času věnovat turistice" F'ořa<j.ateié zajišiují rta hradč stravovánÍ,
ke kterému se je rnožno tóž přihlásit. TernLíny 10.-]-2.]V., B.-1O"v., 2'.-24.V", 5"-7.VI., 19.-21.Vt.
Ohlásit se je nutno alespoň týden pře,ieri na irdrese: Iqi]_an i.laňák, R.ůžový i<opeček 4, !.b, 47, )5a iI
Cheb.

)robná sdělení:

DoŠ1o opět k nedorozumnění.r otázce použití peněz získaných z piiíspěvkri. Froto otr.,aku;ernen že z pří-
s}rěvků je financována pouze Ročenka Klubu Ái.rgusta Seciláčka. Vešlcerlul clalší čiri:rosi }i'^S fínancuje Di( ROH

Plzeň.

Ifuiha Ť" Durdíka Kastellburg des 1]. Jahrlrr_urclerts in lqítteleu"opa byla na i,,očátku letošního roku
předána naklar_iate],stvín do tisltárny a rnš]_a by b1;1 hotova na konci roku i9U8,

Fróvř vyŠla puLlikace "Chodsk31 hi,acltt oC T" Durdík:,. Fro:žr_rri<a s r 1,,:l1, 3 fcto.;růf .ieili sic,jí ] Kčs.
Je moŽno si ji ob jednat na aclrese; Chodské nllzeun, Chocislié ním" 9úo ]1,4 01 Domažlice.

UPozorňujerue na llr-ttnost hlásit zmr:ny údajů rio kartotóicy" Z:něriu arires3,,-;el;o;nérra by rnél kaŽoý,ve
svén zájmu hlásit okamŽitě, ostatní údaje při rre jb}ižší přileži-i:osti (l,ili1_,i1, v ciol,i.se se složenkou).
ťtda;e ;sou: akad. t j_tu1, ČÍs}o obč. průkazu, l-.ovoi:iní o zan:ěstnavate1 a číslo 'tele,ťoriu cio práce, čís1o
telefonu domŮ, členství v po1" a si:o1" organizacích"


