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Několik slov úvodem

Vážené členky, vážení členové Klubu českých turistů, odbor Líně 
a přátelé turistiky.

Právě jste dostali do rukou Kalendář turistických akcí Klubu českých turistů,
odbor Líně na rok 2019. Vznikl opět, jak je v posledních letech zvykem, přispěním
Karla Lukáše, Václava Straky a  Ing. Petra Vlčka.

Zachovali jsme ověřenou skladbu zajímavých akcí. Můžete se vydat na turis-
tické  pochody  našeho  odboru,  vyjet  s námi  veřejnou  dopravou  za  poznáním
pamětihodností a krás sousedních krajů, nastoupit do zájezdového autobusu, odjet
na jednodenní autobusové výlety a jeden pětidenní autobusový výlet na Moravu na
Slovácko a nakonec se můžete zúčastnit úklidu odpadků a nepořádku v okolí Líň-
ské okružní trasy a přispět tak k očistě přírody v okolí Líní a Sulkova.

Věřím, že každý z Vás si vybere akci, která jej zaujmeme a přinese mu ne-
zapomenutelné zážitky z pohybu v přírodě, nové poznatky o kulturních památkách
a přírodních zajímavostech.

Těším se na časté setkání s Vámi. Buďte vítáni u bohatě prostřeného turistické-
ho stolu.

Karel Lukáš, předseda Klubu českých turistů, odbor Líně
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LEDEN

19. 1.   ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, ODBOR LÍNĚ
So        Místo konání: Líně, Obecní dům, Hornická ulice od 16:30 hodin

Vybírání členských příspěvků od 15:30 hodin 
Po skončení schůze krátká přednáška s promítáním Ing. Petra Vlčka Netradiční Rumunsko

ÚNOR

16.2. HORNOBĚLSKÁ TŘICÍTKA - pěší turistika
So 42. ročník turistického pochodu, pořádá Sokol Horní Bělá

Turistická akce s     podporou autobusu  
Trasy: 10, 20, 30 km - mapa KČT č. 30 a 31 * SHOCART strana: 240,241,286
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 6:50 * Líně 7:00 * Sulkov 7:05 * Plzeň,
Husova - zast. MHD u ČNB 7:15 * Plzeň - Lochotín, pivnice U Komína 7:25 hod.
Cíl: Horní Bělá (odjezd 16:00 hod.)
Přihlášky do 8.2. 2018   * Cena za dopravu:   50 Kč (děti a studenti do 25 let 50% sleva: 25 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 *  e-mail: fpevlk@seznam.cz     

23. 2. KOUZLO ZIMNÍHO LESA - pěší turistika
So 20. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně

Trasy: 8,5; 12, 14, 18, 20 a 26 km -  mapa KČT č. 31
Start: pro trasy 8,5 a 14 km: Líně, Obecní dům   9:00  -  10:00 hod.
          pro trasy 12 a 18 km: Plešnice, ŽST   9:35  -  10:15 hod.
          pro trasy 20 a 26 km: Pňovany, ŽST   9:40  -  10:15  hod.
Cíl: Tlučná, restaurace Na schůdkách 11:00 - 16:00 hod.
       -  cíl pro trasy 8,5; 12 a 20 km 
       -  průchozí cíl pro trasu 14 km (cíl v Líních nebude obsazen) a trasy 18 km a 26 km (cíl v  
Plzni – Nové Hospodě, konečná MHD nebude obsazen)
Informace: Miroslava Helclová, mobil 605 221 810, e-mail: 
miroslava.helclova@email.cz ; kctline@seznam.cz; web: http://kctline.euweb.cz

BŘEZEN

16. 3. ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – ZIMA - pěší turistika 
So Místo konání: Karlovarský kraj, okres Karlovy Vary

Trasa: 21 km - mapa KČT č.7,30
Zajímavosti na trase: Libyně – Vitrážové muzeum + rozhledna Vochlice, Valeč - zámek
Dopravní spojení: tam – bus: Líně 5:01 – Plzeň, CAN 5:22; vlak: Plzeň, hl.n. 6:04 – Blatno u  
Jesenice 7:08, 7:25 – Lubenec, zastávka 7:38 hod.; zpět – vlak: Lubenec, zastávka 16:06 – 
Blatno u  Jesenice 16:17, 16:45 – Plzeň, hl. n. 17:54; bus: Plzeň, CAN 19:05 – Líně 19:23 
hod.
Přihlášky se zálohou 100 Kč do 19. 1. 2019
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671, e-mail: kctline@seznam.cz ; web:  
http://kctline.euweb.cz

http://kctline.euweb.cz/
http://kctline.euweb.cz/
mailto:kctline@seznam.cz
mailto:fpevlk@seznam.cz
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DUBEN

6.4. K P  RAMENŮM ÚTERSKÉHO POTOKA  - pěší turistika
So Turistická akce s podporou autobusu

Trasy: 12,18,.25,35 km - mapy KČT: č. 2,31,26,32 (rozhraní) * atlas SHOCART 

strana: 193,238
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 6:50 * Líně 7:00 * Sulkov 7:05 *
Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 7:15 * Plzeň - Lochotín, pivnice U Komína 7:25 hod.
Starty tras: 18,25,35 km: Třebouň * 12 km silnice na Vidžín (odb. zelené ze silnice)
Cíl: Bezdružice (všechny trasy)
Zajímavosti na trase: Příroda Tepelské vrchoviny, Pramen Úterského potoka, Bezdružice (zá-
mek)
Přihlášky do 29.3.2018 *   Cena za dopravu:   160 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč (děti a stu-
denti do 25 let 50% sleva: 80 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e-mail: fpevlk@seznam.cz

27.4. ZE SKRYJÍ NA ZBIROŽSKÝ ZÁMEK - pěší turistika
So Turistická akce s podporou autobusu

Trasy 10,18,25,32 km - mapy KČT: 34,33 * atlas SHOCART strana: 243,244
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 6:20 * Líně 6:30 * Sulkov 6:35 * Plzeň, 
Husova zast. MHD u ČNB 6:45 * Plzeň - Doubravka, U Pietasu 6:55 hod.
Starty tras: 25,32 km: Hřebečníky * 18 km: Terezín * 10 km: Františkov
Cíl: Zbiroh náměstí (všechny trasy)

Zajímavosti na trase: Skryjská jezírka, Skryje (naleziště trilobitů), Zbiroh zámek, příroda 
v okolí Zbirožského potoka.
Přihlášky do 19.4.2019 *   Cena za dopravu:   220 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč (děti a stu-
denti do 25 let 50% sleva: 110 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e-mail: fpevlk@seznam.cz

KVĚTEN

4. 5.      ÚKLID LÍŇSKÉ OKRUŽNÍ TRASY, LÍNÍ A SULKOVA

So        5. ročník
            sraz: v Líních u Obecního úřadu v 9:30 hodin
          Jednorázové gumové rukavice a igelitové pytle na odpadky budou zajištěny.
          předpokládané místo a čas ukončení: Sulkov, restaurace Sparta do 13:30 hodin
        dopravní spojení:  Plzeň, CAN nástupiště č.7 v 9:15 hod. – Líně 9:27 hod.

                                         Sulkov 14:28 hod. - Plzeň, CAN 14:45 hod.
Informace: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e-mail: kctline@seznam.cz ; web:    
http://kctline.euweb.cz

11. 5. LÍŇSKÝ MARATON – MEMORIÁL FRANTIŠKA BRABCE 
So 32. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně
IVV Trasy: pěší 11, 15, 22, 33, 42 km

http://kctline.euweb.cz/
mailto:kctline@seznam.cz
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                        horská kola 22, 33, 42km
                        silniční kola 42, 84 km  - mapy KČT: č. 31, 32

Start: Líně, Obecní dům, Hornická ulice – pěší trasy 32 a 42 km 6:45 – 8:00 hod.
– ostatní trasy 8:00 – 10:30 hod. 

             Cíl: Líně, Obecní dům, Hornická ulice od 10:30 do 17 hodin
Upozornění: na start pochodu bude vypraven z Plzně, parkoviště u CAN smluvní auto-
bus – odjezd v 7:45 hod., jízdné 20 Kč
Informace: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e-mail: kctline@seznam.cz ; web:
http://kctline.euweb.cz

18.5. ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – JARO - pěší turistika 
So Místo konání: Ústecký kraj, okres Louny

Trasa: 12 km - mapy KČT: č.7
Zajímavosti na trase: státní zámek Stekník
Dopravní spojení: tam – bus: Líně 5:01 - Plzeň, CAN 5:22; vlak: Plzeň, hl. n. 6:04 – Žatec  
7:59, 8:43 – Veletice 8:50 hod.; zpět – vlak: Lišany u Žatce 14:08 – Žatec 14:17, 15:53 Plzeň, 
hl. n. 17:54; bus: Plzeň, CAN 19:05 – Líně 19:23 hod. 
Přihlášky se zálohou 100 Kč do 16. 3. 2019
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671, e-mail: kctline@seznam.cz; web:  
http://kctline.euweb.cz

25.5. PODÉL HRANICE I: Z KOMÁŘÍ HŮRKY DO MOLDAVY - pěší turistika
So Turistická akce s podporou autobusu

Trasy 12,19,22, 33 km - mapy KČT: 5,6* atlas SHOCART strana: 27,28
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 5:20 * Líně 5:30 * Sulkov 5:35 * Plzeň, 
Husova zast. MHD u ČNB 5:45 * Plzeň – U Gery 5:55 hod.
Start všech tras: Komáří hůrka (parkoviště)
Cíl: 12 km: Cínovec (hraniční přechod) * 19 km: Moldava (CZ) - pomník, pošta 
22km: Moldava (obec, BUS) * 33 km: Nové Město (obec)
Zajímavosti na trase: rozhledny Komáří hůrka (mimo trasy cca 1 km), Kohlhaukuppe * vy-
hlídka: Kleiner Lungstein, Sklářská NS v okolí Moldavy, hřeben Krušných hor.
Upozornění: 

1. Trasy vedou většinou v SRN - doporučuji uzavřít cestovní     pojištění. Platné dokla  -  
dy s     sebou.  

2. Doporučuji drobná Eura na vstup na rozhlednu Kohlhaukuppe
3. Omezené možnosti občerstvení po celé trase (vyšší ceny, obtížně zjistitelné 

možnosti).
4. Na akci bude obtížnější orientace, tvar a barva a značek bude zjištěna až na místě, 

z mapy informace nejde vyčíst, bude třeba důsledně sledovat směrovky.
Přihlášky do 17.5.2019 *   Cena za dopravu:   320 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč (děti a stu-
denti do 25 let 50% sleva: 160 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e-mail: fpevlk@seznam.cz

http://kctline.euweb.cz/
http://kctline.euweb.cz/
mailto:kctline@seznam.cz
mailto:kctline@seznam.cz
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ČERVEN

15.6. HRAD HARTENBERG A OKOLO SVATAVY- pěší turistika
So Turistická akce s podporou autobusu

Trasy: 8,11,19,25,30 km - mapy KČT: Č.3 * atlas SHOCART strana: 149,150
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 6:05 * Líně 6:15 * Sulkov 6:20 *
Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 6:30 * Plzeň - Lochotín, pivnice U Komína 6:40 hod.
Starty tras: 8 km: Luh nad Svatavou (altán) * 11 km: odb. Hartenberg (hrad) * 19,30 km: 
Libnov (pod H. Studencem) * 25 km: Skelná Huť
Cíl: Sokolov – nádraží ČD (všechny trasy)

Zajímavosti na trase: rozhledna Cibulka, hrad Hartenberg, Sokolov, rozhledna Hard 
(Sokolov)
Přihlášky do 7.6.2019 *   Cena za dopravu:   260 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč (děti a stu-
denti do 25 let 50% sleva: 130 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e-mail: fpevlk@seznam.cz

Poznámka: trasa byla připravena úpravou materiálů Františka Brabce.

29.6. PODÉL HRANICE II: Z     KOMÁŘÍ VÍŽKY NA TISKÉ STĚNY   - pěší turistika
Turistická akce s podporou autobusu

So Trasy 11,19,25,31 km - mapy KČT: 6,11,12 * atlas SHOCART strana: : 28, 29, 30,15
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 5:20 * Líně 5:30 * Sulkov 5:35 * Plzeň, 
Husova zast. MHD u ČNB 5:45 * Plzeň - Lochotín, u Gery 5:55 hod.
Starty tras: 25,31 km: Komáří vížka (parkoviště) * 19 km: Adolfov * 11 km: Panenská (silni-
ce) 
Cíl: Tiské stěny - turistická chata (všechny trasy)

             Zajímavosti na trase: hřeben Krušných hor, Komáří vížka (výhledy), NS Tiské stěny  
            (skalní město)
             Přihlášky do 21.6.2019 *   Cena za dopravu:   370 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč (děti a stu-
             denti do 25 let 50% sleva: 185 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)

Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e-mail: fpevlk@seznam.cz

ČERVENEC

20.7. ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – LÉTO - pěší turistika 
So Místo konání: Jihočeský kraj, okres Strakonice

Trasy: 18,5  km - mapy KČT: č.70
Zajímavosti na trase: zámek Dub u Prachatic, zřícenina hradu Helfenburk
Dopravní spojení: tam – bus: Líně 5:01 - Plzeň, CAN 5:22; vlak: Plzeň, hl. n. 6:03 – Číčenice   
7:33, 7:39 – Strunkovice nad Blanicí 8:10 hod.; zpět – vlak: Bavorov 16:00 – Číčenice 16:19, 
16:26 -  Plzeň, hl. n. 17:56; bus: Plzeň, CAN 19:05 – Líně 19:23 hod. 

             Přihlášky se zálohou 100 Kč do 18. 5. 2019
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671, e-mail: kctline@seznam.cz; web:  
http://kctline.euweb.cz

http://kctline.euweb.cz/
mailto:kctline@seznam.cz
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SRPEN

14.8. - 18.8. FOLKOR A KRÁSY ČR – 5 (Slovácko) – pěší turistika
St - Ne              Turistická akce s     podporou autobusu   

Místo konání:  Slovácko
Trasy: Budou upřesněny v programu na akci - mapy KČT č.87,88,89-90,91*   Kilometráže 
v     něm uvedené nebudou povinné!  
Zajímavosti na akci: Těšany (Muzeum kovářství), Borkovany (Muzeum kraslic), Diváky (Ná-
rodopisné muzeum), Hustopeče (Městské muzeum a galerie), Prušánky (vinné sklepy Nechory),
Nový Poddvorov (rozhledna Na Podluží), Čejkovice (historické Templářské sklepy), Mutěnice
(Mutěnické búdy), Kobylí (Národopisné muzeum), Lednice (zámek), v Lednicko – Valtickém
areálu ( Janohrad, Minaret), Valtice (zámek, Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny, Koloná-
da na Reistně), Milotice (zámek), Kyjov (Vlastivědné muzeum), Klobuky u Brna (Národopisné
muzeum, větrný mlýn),  Rajhrad (Benediktinský klášter  -  Památník písemnictví  na Moravě).
Účast  na  Mezinárodním  folklorním  festivalu  Slovácký  rok  v     Kyjově,  který  se  koná  pouze  
jednou za čtyři roky.
Upozornění: V programu může dojít k částečné úpravě (změně).
Přihlášky a platba zálohy: Přihlášky na akci budou v tiskopisu POZVÁNÍ, který lze získat
v cíli Předvánočního pochodu 15.12.2018, před členskou schůzí KČT, odbor Líně 19.1. 2019,
na akcích našeho odboru v období leden - březen 2019 a e-mailu: kctline@seznam.cz .
Podepsané přihlášky zasílejte   v     období od 1. 1. 2019 do 31.3. 2019 (nejpozději)   poštou na ad-
resu Václav Straka, V Sídlišti 355, 330 22 Zbůch (současně nutno zaslat obálku se svojí adresou
a poštovní známkou v aktuální hodnotě v Kč pro zaslání zařazovací listiny) nebo na e-mailovou 
adresu kctline@seznam.cz . Od 1.1.2019 do nejpozději 31.3.2019 proveďte platbu zálohy ve 
výši 1 100 Kč a členové Klubu českých turistů s platným průkazem KČT ve výši 940 Kč na 
účet odboru 261 188 654/ 0300. Do variabilního symbolu uveďte číslo 148 188 2019 a do 
zprávy pro příjemce vaše příjmení a SLOVÁCKO pro kontrolu od koho PLATBA PŘIŠLA. 
Další podrobnosti budou uvedeny v     zařazovací listině na akci včetně výše a termínu za  -  
slání doplatku, odjezdu autobusu na akci a příjezdu z     akce apod., kterou všichni přihlá  -  
šení, kteří současně provedli platbu zálohy, obdrží do 31.5. 2019. 

mailto:kctline@seznam.cz
mailto:kctline@seznam.cz
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ZÁŘÍ

7.9. PODÉL HRANICE III: NEJVYŠŠÍ HORA PLZEŇSKÉHO KRAJE (VELKÁ 
MOKRŮVKA), HŘEBENOVKA LUZNÝ - ROKLAN - pěší turistika

So Turistická akce s podporou autobusu
Trasy 9,11,13,24,26,29 km - mapy KČT: 65 (částečně)* atlas SHOCART strana: 544,545
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 5:35 * Líně 5:45 * Sulkov 5:50 * Plzeň 
– Bory, konečná MHD 6:05
Start všech tras: Waldhäser Parkplatz 
Cíl: 9,11,13 km: Waldhäser Parkplatz (D) * 24,26,29 km: Klingenbrunn (nádraží)
Zajímavosti na trase: Šumavská příroda, Luzný, Velká Mokrůvka, Rachelsee z ptačí perspek-
tivy.
Přihlášky do 30.8.2019 *   Cena za dopravu:   300 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč (děti a stu-
denti do 25 let 50% sleva: 150 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e-mail: fpevlk@seznam.cz
Upozornění: 

1. Trasy vedou v SRN - doporučuji uzavřít cestovní     pojištění. Platné doklady s     sebou.  
2. Doporučuji drobná € 
3. Omezené možnosti občerstvení po celé trase (vyšší ceny, obtížně zjistitelné 

možnosti). Přímo na trase Roklanská chata a Lusenká chata
4. Na akci bude obtížnější orientace, tvar a barva a značek bude zjištěna až na místě, 

z mapy informace nejde vyčíst, bude třeba důsledně sledovat směrovky.
5. Pro trasy 24,26 a 29 km: částečný pohyb po hraniční cestě oficiálně otevřené oběma 

NP (D/CZ) od 15.7. do 15.11.

21.9. PODÉL HRANICE IV: Z     HRANIC DO HAZLOVA   - pěší turistika
Turistická akce s podporou autobusu

So Trasy 10,14,24,35 km - mapy KČT: č.1 * atlas SHOCART strana: 106, 107, 147 
Odjezd busu: Plzeň, parkoviště u CAN 5:45 * Sulkov 5:55 * Líně 6:00 * Zbůch, zastávka busu 
U školy a U šachty 6:05
Starty tras: 14,35 km: Hranice u Aše * 10 km: Studánka, obec * 24 km: rozhledna Háj (par-
koviště) 
Cíl: 10,14 km: Aš, náměstí * 24,35 km: Hazlov, pošta

Zajímavosti na trase: rozhledny Háj, Stráž u Aše, Kapeleberg (SRN), příroda Smrčin, Aš 
muzeum u tras (14 a 10 km)
Přihlášky do 13.9.2019 *   Cena za dopravu:   310 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč (děti a stu-
denti do 25 let 50% sleva: 155 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e-mail: fpevlk@seznam.cz
Upozornění: Část tras 23,35 km vede po území v SRN - doporučuji uzavřít cestovní     po  -  
jištění. Platné doklady s     sebou.   V této lokalitě bude obtížnější orientace, tvar a barva a zna-
ček bude zjištěna až na místě, z mapy informace nejde vyčíst, bude třeba důsledně sledovat 
směrovky. Na rozhlednu Kapelenberg se platí vstupné v Euro. 
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ŘÍJEN

5.10. ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – PODZIM - pěší turistika 
So Místo konání: Středočeský kraj, okres Beroun

Trasa: 21 km - mapa KČT: č.34
Zajímavosti na trase: zřícenina hradu Valdek, zámek Hořovice + muzeum Hořovicka
Dopravní spojení: tam – bus: Líně 5:01 – Plzeň, CAN 5:22; vlak: Plzeň hl.n. 6:20 – Hořovice 
6:50 hod.; zpět – vlak: Hořovice 17:10 – Plzeň hl. n. 17:40; bus: Plzeň, CAN 19:05 – Líně 

19:23   
hod.
Přihlášky se zálohou 100 Kč do 20.7.2019
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671, e-mail: kctline@seznam.cz; web:  
http://kctline.euweb.cz

12.10. Z HOROMĚŘIC PŘES OKOŘ DO KRALUP - pěší turistika
Turistická akce s podporou autobusu

So Trasy 11,15,20,25,35 km - mapy KČT: 9,15* atlas SHOCART strana: 122,161, 162 
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 6:35 * Líně 6:45 * Sulkov 6:50 * Plzeň, 
Husova zast. MHD u ČNB 7:00 * Plzeň - Doubravka u Pietasu 7:10 hod.
Starty tras: 11,25,20,35 km: Horoměřice * 15 km: Tuchoměřice 
Cíl: 25,35 km: Kralupy nad Vltavou * 11,15,20 km: Okoř (obec)
Zajímavosti na trase: údolí Dřetovického potoka, hrad Okoř, okolí Kralup nad Vltavou
Přihlášky do 4.10.2019 *   Cena za dopravu:   270 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč (děti a stu-
denti do 25 let 50% sleva: 135 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e-mail: fpevlk@seznam.cz

LISTOPAD

2.11. Z     FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ DO SKALNÉ   - pěší turistika
Turistická akce s podporou autobusu

So Trasy 10,15, 20, 24, 30 km - mapy KČT: č.1* atlas SHOCART strana: 147,148
Odjezd busu: * Plzeň-CAN 6:00 * Sulkov 6:10 * Líně 6:15 * Zbůch, zastávka busu U školy a U
šachty 6:20 hod.
Start všech tras: Komorní Dvůr silnice / MTZ
Cíl: 10, 15, km: Františkovy Lázně, žel.st. * 20,24,30 km: Skalná (náměstí) *
Zajímavosti na trase: Komorní hůrka (bývalá sopka), Františkovy Lázně, rezervace fumaro-
lových polí SOOS, Kateřina (nejkrásnější nádražní budova ČR), hrad Starý rybník u Skalné.
Přihlášky do 25.10.2019 *   Cena za dopravu:   290 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč (děti a 
studenti do 25 let 50% sleva: 145 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e-mail: fpevlk@seznam.cz

http://kctline.euweb.cz/
mailto:kctline@seznam.cz
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PROSINEC

14. 12. PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD  
So 38. ročník turistického pochodu   Klubu českých turistů, odbor Líně  

Trasy: 7, 12, 21 km - mapy KČT: č.31
Starty: trasa 7  km: Líně, Obecní dům 9:00 – 10:30 hod.
            trasa 12 km: Zbůch, restaurace V Cihelně 9:00 – 11:00 hod.
            trasa 21 km: Zbůch, restaurace V Cihelně 9:00 – 11:00 hod.
Cíl: Zbůch, restaurace V Cihelně od 11:00 do 16:00 hod.
Informace: Jana Kracíková, mobil: 737 214 475; e-mail: kctline@seznam.cz; 
web: http://kctline.euweb.cz

25. 12. VÁNOČNÍ POCHOD V     LÍNÍCH  
St 32. ročník turistického pochodu   Klubu českých turistů, odbor Líně  

Trasa: 6 km - mapa KČT: č.31
Start: Líně, u hasičárny od 13 do 13:30 hod.
Cíl: průchozí Líně, u mateřské školy – nebude obsazen
Informace: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e-mail: kctline@seznam.cz; web:  
http://kctline.euweb.cz

http://kctline.euweb.cz/
http://kctline.euweb.cz/
mailto:kctline@seznam.cz
mailto:kctline@seznam.cz
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Poznámky k     akcím uvedeným v     tomto kalendáři:  

Turistické akce s     podporou autobusu vedené Ing. Petrem Vlčkem  
Na základě usnesení výroční schůze KČT Líně za rok 2018 upřesňuji pravidla pro akce s podporou BUSu:

 Účastníci (zájemci) se nejprve přihlásí na turistické akce mailem, telefonem či osobní 
domluvou v libovolném termínu dopředu. Berou na vědomí, že zápis do seznamu je pouze 
rezervací místa do té doby, než uhradí plnou částku.

 Po té musí uhradit náklady na dopravu jedním z těchto způsobů:
o Osobně (po dohodě v hotovosti) nebo ihned po přihlášení
o Převodem na účet 3029491193 / 0800* VS: „Datum zájezdu“ (příklad 020416) 

* Zpráva pro příjemce: „jméno(a)”, “smysluplná zkratka názvu akce“ 
(příklad: Vlček, Příbram) * Poznámka platit lze jedním příkazem za více 
účastníků. To se musí smysluplně projevit ve jméně v poznámce. Vyrozumění o 
došlé platbě pořadatel neposílá zpět, jen na dodatečné požádání (nejlépe mailem a 
zpětné přeposlání dokladu).

o Jiným způsobem po dohodě s pořadatelem.
 Rezervace bez placení je platná:

o Do data uvedeného v kalendáři jako uzavírka přihlášek
o Pokud se najde jiný zájemce, který zaplatí dříve, může být „neplatič“ vyřazen z re-

zervace, přičemž k ukončení rezervace budou přednostně vybíráni „neplatiči“ 
nečlenové.

 Účastník bere na vědomí, že se nelze z akce po termínu přihlášení a zaplacení částky za
dopravu odhlásit. Při neúčasti se po vyúčtování akce vrací pouze 50% částky za dopravu
v tom  případě,  že  na  akci  pojede  alespoň  40  účastníků.  Jestliže  pojede  méně  než  40
účastníků,  částka za  dopravu se  nevrací. Pokud se  účastník  nemůže  z nějakých  důvodů
zúčastnit, má povinnost za sebe sehnat náhradníka - platba se mu pak vrátí v plné výši. Je
možné,  že  pořadatel  bude  mít  nějaké  náhradníky  k dispozici,  proto  doporučuji  kontaktovat
pořadatele. Zajišťování náhradníků     však není pořadatelova povinnost.  

 Účastník bere na vědomí, že pořadatel nezkoumá důvod odhlášení, všechny důvody jsou proto 
rovnocenné.

 Poznámka 1:   Upozorňuji, že nejvíce zájemců se hlásí na akci, která se koná před vybranou akci 
(dle datumového pořadí) a zde je možno plnou částku ihned uhradit, což plně doporučuji.

 Poznámka 2:   Pořadatel nemusí kontaktovat náhradníky, je ve vlastním zájmu náhradníků, aby 
naopak kontaktovali oni pořadatele a to nejlépe 2 dny před odjezdem.

Ing. Petr Vlček
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Turistické akce vedené Václavem Strakou

-     účastník – člen KČT, odbor Líně, který získá během trvání cyklu Čtyři roční období v letech
      2016-2020 všechny 4 barevné odstíny pamětních listů (jaro, léto, podzim, zima), ale vždy z jiného 
      kraje (Karlovarský, Ústecký, Středočeský, Jihočeský a nebo z Prahy a okolí) obdrží zvláštní cenu.
       Navíc všichni účastníci (včetně nečlenů KČT, odbor Líně), kteří se zúčastní minimálně na 11  
       akcích cyklu Čtyři roční období, obdrží zvláštní pamětní list.

- účastník akce Folklor a krásy ČR-5 (Slováko) bere na vědomí, že se nelze z     akce po zaplacení   
odhlásit a že náklady na dopravu, ubytování se nevrací. Pokud se z vážných důvodů nemůže 
zúčastnit, sežene za sebe náhradníka, pokud jej nemá k dispozici pořadatel.

-     termín přihlášení je nutno dodržet, jinak účastník ztrácí nárok na udělení pamětního listu a člen  
      Klubu českých turistů, odbor Líně nárok na příspěvek na kompenzaci jízdného.

- pozor u některých akcí může dojít ke změně termínu akce nebo času odjezdu na tuto akci.

- konkrétní informace k jednotlivým akcím vám sdělí Václav Straka na mobilu 721 443 671 nebo na
e-mailu:  kctline@seznam.cz  nebo  je  naleznete  ve  vývěsní  skříňce  odboru  umístěné  v Líních  u
autobusové zastávky ve směru na Plzeň.
                                                                                                                                       Václav Straka

SCHŮZE VÝBORU KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ,
ODBOR LÍNĚ V     ROCE 2019  

Plánované termíny schůzí výboru Klubu českých turistů, odbor Líně jsou v roce 2019 ná-
sledující: úterý 19.2. 2019, úterý 23.4. 2019, úterý 17.9. 2019 a úterý 3.12.2019.
Schůze se budou konat v Líních v Obecním domě od 19:00 hodin a jsou veřejně přístupné
pro všechny členky a členy Klubu českých turistů, odbor Líně.


