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Dne 15: Února od, 1?'.Oa

v Technickóm trabinetu DK (Kopecna niž bude předložen návr.h na rozšiření výboru. současný
rrýbor nal,rhu je jako svó další č1eny Jaros lava Baštu,
Tng.
Josefa čitrírka? Ine. ZďeÁka Fritze. Schůzi bude předc házet
přednášlra PhDr. Tomáše Drrrd,íka CSc .
,
'íStředoevropstrté kastely
a je jich původ.|9
čech.. Zájezó, bude zahá3en v Táboře a tam bude také ukončen.
Noclehy jsou zajištěny v tur.istické ubytovně v Jíndříchově
I]radci. Cesta do Tábora bude zajíštěna autobusem z. PIzně'.
Program: 0d jezd z Plzné v 6.0-0 od konečnétramva je č:
na Slovanech. 0djezd z Tá,bora v B:0O od nád.raží
čso .Prohlídka pamětní síně Áugusta Sec1láčka v l,{ladé Yožici,
hrad
v It{1adó Vožici., Š,elemberk,_Pacov, Kámen i Sudkův D;i;- Choust*
nik , Jindřichův Hraclec , ubytováái a nocleh, viital
Hrádek,
land,šte jn, Staré Město , Slavonic_e
Dačice , Telč , Rošte jn,
,
Sternberk, Jindřichův Hrad-ec, nocleh, Lá,seníc"-,-ói,.ro .,, Ťřeboně, Irlové Hr"ady, Cuknšte j1,-.Žunrb_erk, Trhové §viny
) Zvikov,
T,omnice nad Lužniei, Iilec ',- P'Ťi jezď do'Tábora c].o 17'.O0:
Záloha na zájezd- (cloprava a ubytováni) z Plzné 200 Kčs,
z Tábora 140 Kčs. Při v;rúčtovani
budou zvtášť ,lotovány
dopra,a z plzné do Tábo',a a zpét, doprava v prů-běhu
zájezďu
a ubytování (2O ltOs na osobu za noc). "
7,ájezď §e. uskutečni při dostatečnémzá jmu : ne jmóně
40
osob. Pt,:-trtášky se burlou při jimat na schůzi
15'.]_T: a na
základě počtu pŤihlášek se rozhodne, zd.a se zájezó" uskuteční: Příhlásit §e je možno t6ž písemně
na adrese : Tng.
illikota, U Bachrnače 10 , 3a1 56 Plzeň. ZáLoha bude
l"!"
vybrána na schůzi. tva schrizi nepřítomní zájemei buďou písemně
vyrozumnění , aby zálahu zaplatili poukázicou.
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