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Vážení přátelé,
jak již víte, na závěr května, na dny 26. - 29. 5., máme připraveno klubové
setkání, které nás tentokrát zavede na jihozápad Čech, do oblasti Chodska a
přilehlé části Bavorska. Z přihlášky jste jistě zjistili, že se tentokrát sejdeme v
hotelu GAME, ležícím na výjezdu po silnici č. 195 z Klenčí pod Čerchovem na
Postřekov, tedy přímo v srdci Chodska.
Pro Vaši informaci předkládáme plánovaný program setkání, abyste si mohli
učinit představu, co nás tentokrát bude čekat.
Středisko:

Hotel GAME***, Klenčí pod Čerchovem

Hotel Game se nachází v blízkosti malebného
městečka Klenčí pod Čerchovem v cetrální
oblasti Horního Chodska na úpatí Čerchova,
nejvyšší hory Českého lesa (1042 m n m.).

Program setkání:
Čtvrtek 26. května: odpoledne sjezd účastníků do hotelu GAME v Klenčí
pod Čerchovem, volný večer
Pátek 27. května: etapa ca 130 km po trase Klenčí – Bor – Přimda –
Rozvadov, přejezd do BRD – Eslarn – Tiefenbach – Waldmünchen přejezd
do ČR – Klenčí pod Čerchovem hotel GAME, volný večer
Zastávky: Přimda (hrad, oběd), Rozvadov (Muzeum železné
opony), Tiefenbach (prohlídka, káva), Klenčí – Baarovy výhledy
Sobota 28. května: etapa ca 140 km po trase Klenčí – Trhanov – Babylon
– Česká Kubice (přejezd do BRD) – Furth im Wald – Birnbach – Bad
Kötzting - Hohenwald ( přejezd do ČR) - Nýrsko – Klenová ( Harantova
Zámecká restaurace) - Klatovy (prohlídka) – Chudenice – Koloveč
(muzeum řemesel) – Domažlice (prohlídka) – Klenčí pod Čerchovem, hotel
GAME, společenský večer, zhodnocení setkání
Zastávky: Bad Kötzting (prohlídka), Klenová (oběd), Klatov y
(prohlídka, káva), Koloveč (technické muzeum),
Domažlice
(prohlídka)

Vážení přátelé, kamarádi,
doufáme, že se nám společně opět povede zorganizovat klubové setkání
v obvyklém přátelském duchu, že nám tentokrát už nezkomplikuje naše
záměry covid ani ještě daleko horší nebezpečí, objevivší se aktuálně na
východ od našich spřátelených hranic. Držme si palce, aby to nevídané a
určitě nechtěné chrastění šavličkami co nejdříve skončilo, a my jsme se
mohli v klidu a s radostí věnovat jak svým běžným činnostem, tak i našemu
bohulibému koníčku.
Na setkání s Vámi všemi se těší
Váš tým JEC

