
                      Klub českých turistů, odbor Český Brod  
                        IČO:  72072750     DIČ:  CZ72072750     Bankovní účet:  241041700 / 0300   
   

Chotěšovský klášter a bolevecké rybníky 2022 
Informace k výletu  

 

 

Odjezd ve středu 27.7.2022 v 7.00 hod. od sokolovny v Českém Brodě (Kollárova ul), 

7.10.od nádraží ČD Český Brod.   

Návrat ve středu 27.7.2022 okolo 20.00 hod. do Českého Brodu. 

Autobus  firmy Pravec.  Záloha : 500,- Kč /os. 

Program výletu: Trasa: Český Brod – Rostoklaty – Úvaly – Říčany žst. - Pražský okruh (D0) 

- dálnice D5 – Plzeň parkoviště u NC Černice (přistoupí Zuskovi) – parkoviště u kláštera 

Chotěšov. 

 

V 10.00 prohlídka kláštera Chotěšov (vstupné 100,- senioři 50,- Kč – ceny z r.2021) 

 

V 11.45 odjezd autobusem do Plzně ke hrázi Boleveckého rybníka. Možnost malého 

občerstvení. 

 

Pěší turistika asi 5 km přes hráz Velkého Boleveckého rybníka a dál údolím Boleveckého 

potoka kolem rybníků Košinář, Senečák, Vydymáček , Kameňák, Třemošeňák, Nováček a 

Šidlovák. Pohodlná cesta.  

Zakončení na Šidlovském ranči (možnost občerstvení). 

 

V případě nepříznivého počasí prohlídka zámku Horšovský Týn resp. nedávno otevřené 

synagogy po rekonstrukci v Plzni. 

 

Odjezd zpět okolo 18.00, případně hned po ukončení pěší turistiky a občerstvení.  

Cesta do Českého Brodu stejná jako ráno. Příjezd do Č.Brodu do 20.00 hod 

 

Platby: bezhotovostně 500,. Kč na účet OT Český Brod do 1.7.2022. V ceně výletu je 

doprava, vstupné do kláštera Chotěšov, organizační výdaje. Částku lze složit i hotově na 

přepážce Poštovní spořitelny na poště.   

Bankovní spojení: č. ú. 241041700/0300; konstantní symbol 0558; variabilní symbol  

27072022; pokud neobdržíme ve výpisu příjmení odesilatele, anebo je jiné, než účastníka 

výletu, tak na místě specifického symbolu uveďte datum narození (např. 01011941).  

Vyúčtování výletu na základě skutečných nákladů do měsíce po návratu prostřednictvím 

našeho odboru turistiky.  

V Českém Brodě dne 13.6.2022 

 

Vedoucí výletu : 

Přihlášky a přeprava z Českého Brodu do Plzně : 

Antonín Řezáč  e-mail : rezaca@seznam.cz,  tel.  720 391 312 

Program v Plzni a okolí : 

Ing.V.Zuska   e-mail :  vladimir@zuska.cz, tel. 723 139 084 

 

Tato akce se uskutečňuje za finanční podpory města Český Brod 
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