Sdružení taoistického tai chi
v České republice Vás zve na
Taoistické tai chiTM vnitřní umění pro zdraví

INTENZIVNÍ CVIČENÍ
sobota 13.dubna, 10:00 – 14:00
Hotelová škola Plzeň, U Borského parku 1213/3

Hotelová škola se nachází na Borech, vchod do tělocvičny je z ulice Máchova.

Pokud přijedete vlakem:
Z nádražní haly odejdete podchodem směr ulice Šumavská, přejdete silnici a vpravo bude zastávka
MHD. Použijte trolejbus č. 16 (směr Sídliště Bory).

Buď dojedete do zastávky U Luny a do tělocvičny podle mapky půjdete cca 500m. Nebo vystoupíte
dříve, na zastávce U Práce přestoupíte na tramvaj č. 4 ve směru Bory (to je směr do kopce) a
vystoupíte na konečné stanici.

Pokud přijedete autobusem:
Z autobusového nádraží dojdete na zastávku CAN Tylova a použijete trolejbus č. 11 nebo 12.

Na zastávce U Práce přestoupíte na tramvaj č. 4 ve směru Bory (to je směr do kopce) a vystoupíte na
konečné stanici, zastávka Bory.

Pokud přijedete autem:
Auto můžete zaparkovat v ulicích poblíž tělocvičny, u Borského parku je neplacené parkoviště a bývá
tam volno (viz mapka). Parkování ve dvoře školy nemáme domluvené, proto tam prosím nezajíždějte.

Jízdné MHD
Na všechny doporučené trasy vám stačí lístek s platností na 30 minut.
Lístek lze zakoupit v automatech nebo trafice (např. na nádraží), cena je 18 Kč. Takový lístek je
potřeba po nástupu označit a je NEPŘESTUPNÝ. Při přestupu na tramvaj tak potřebujete další lístek.
Pokud máte bezkontaktní platební kartu, můžete zakoupit lístek přímo v trolejbusu (autobusu,
tramvaji). K automatu na placení platební kartou se obvykle nastupuje prostředními dveřmi., je
označen logy platebních karet. Zvolíte jízdné na 30 minut, přiložíte kartu a vytiskne se vám jízdenka,
která je PŘESTUPNÁ. Na dopravu na IC tak potřebujete jen jeden takový lístek, který zaplatíte
v prvním dopravním prostředku. Takto zakoupená jízdenka stojí 16 Kč. Ano, je levnější než ta z trafiky
a je navíc přestupní.
Ostatní možnosti – SMS jízdenka, platba Plzeňskou kartou, platba u řidiče – jsou popsány na
stránkách dopravního podniku:
www.pmdp.cz/jizdne/jednotlive-jizdne/

