Město Plesná a Klub českých turistů Union Cheb vás srdečně zvou
KČT
Union Cheb

na 4. ročník turistické akce

PLESENSKÝ VÝŠLAP
Start:

sobota 3. května 2014, 10.30 – 11.00 hodin
před kulturním domem, náměstí Svobody 52, Plesná
Cíl: náměstí ve Šnekách, od 13.00 do 17.00 hodin
Trasy:
Pěší 12 km a 15 km, Plesná – Nová čtvrť – Galgenberg – Oberbrambach – Bad Brambach – Plesná (Šneky,
náměstí); trasa 15 km je prodloužena z Oberbrambachu směrem na Kleedorf a zpět do Bad Brambach
Cyklo 17 km, Plesná – Smrčina – Vackov – Lomnička – Spálená – Hrzín – Křižovatka – Velký Luh – Plesná (Šneky,
náměstí)
Cyklo 25 km, Plesná – Velký Luh – Skalná – Nový Drahov – SOOS – Zelená – Skalná – Velký Luh – Plesná (Šneky,
náměstí)
Cyklo 31 km, Plesná – Bad Brambach – Horní Paseky – Výhledy – Hazlov – Vojtanov – Skalná – Velký Luh – Plesná
(Šneky, náměstí)
Cyklo 55 km, Plesná – Velký Luh – Skalná – Starý Rybník – Žírovice – Františkovy Lázně – Tršnice – Chocovice –
Nebanice – Hartoušov – Vackovec – Milhostov – Kopanina – Nový Kostel – Božetín – Luby – Flussberg – Vackov –
Lomnička – Plesná (Šneky, náměstí)
Program: Obě pěší trasy vedou právě vybudovanou naučnou stezkou Plesná – Bad Brambach, prohlídka
hasičských zbrojnic v Plesné a v Bad Brambach, návštěva lázeňského parku, návštěva muzea v Bad Brambach.
Cyklotrasy vedou zajímavými místy Chebska, jedna je přeshraniční. Na pěších trasách i v cíli vás čeká občerstvení.
V cíli bude ve 14.30 slavnostně otevřeno zrekonstruované náměstí ve Šnekách s novou expozicí historie Plesné
v kapli ve Šnekách. Vystoupí pěvecký soubor Luběnky, školní kapela ZŠ a MŠ Plesná, pěvecký soubor z Bad
Brambach a egerlandský soubor původních obyvatel Plesné z Eichenzellu. Každý účastník obdrží pamětní list a
upomínkový předmět.
Co s sebou: drobné na startovné (30 Kč, senioři 20 Kč, děti do 15 let 10 Kč), vhodné oblečení a obuv podle počasí,
účastníci na přeshraničních trasách občanský průkaz nebo cestovní pas, malou svačinu a pití, peníze pro
případnou útratu na české i německé straně. Cyklistům doporučujeme cyklomapu s sebou!
Propozice pochodu obdržíte na startu nebo si je můžete stáhnout ze stránek http://www.mestoplesna.cz/, http://lomnicka.blgz.cz/ nebo
http://turiste.turistika.cz/kctunioncheb. Na e-mailovou adresu lomnicka.plesna@email.cz můžete zasílat případné dotazy k akci.
PARTNEŘI:

Dětský domov Plesná  Místní organizace Plesná - Svaz postižených civilizačními chorobami  Stadt Bad Brambach
Sbor dobrovolných hasičů Plesná  Řeznictví u Martina a u Tondy Havlíka Plesná  Freiwillige Feuerwehr Bad Brambach

