mìsto
Èernošín

obec
Lestkov

dovolujeme si Vás pozvat na druhý roèník obnovených

CHLEBOVOMÁSLOVÉ

SLAVNOSTI
a pou mezi novì opravenými kaplièkami
u Vysokého Jamného a Zahoøí

7. 6. 2008
sraz v 9:00 hod./
kaplièka u Vysokého Jamného
na cestì na Lestkov
pøed Stanem odboèíme
na Nauènou stezku Kosí potok

11:30 - 12:00 hod. / pøestávka u Koøenské papírny
svaèina z vlastních zdrojù

trasa 1
(14 km)

program
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a Zahoøí u kap
lièky
- posvìcení so
ch
Trojice faráøe y Nejsvìtìjší
m J. Šaškem z
- slavnostní o
sazení restaur Plané
ované
pamìtní desk
y
- ochutnávky
do m
s máslem a bí ácího chleba
- pøedstavení k lé kávy
n
- pozorování v ihy Židovské památky
o
- sbírka na op lné krajiny
ravu památek

13:30 - 13:45 hod. / pøestávka na Tøebeli
možnost pøipojit se úèastníkù
z Èernošína a Tøebele

trasa 2
(3 km)

sraz v 14:00 hod. /
u kostela v Èernošínì

15:00 setkání u kaplièky na Zahoøí

trasa 3
(3 km)
sraz v 12:30 hod./
na nádraží v Ošelínì
Opravu kaplièek finanènì podpoøil také Plzeòský kraj, Èesko-nìmecký fond
budoucnosti, MAS Èeský Západ - Místní partnerství, Ministerstvo pro místní
rozvoj - podprogram obnovy venkova, Jan Markalous - Støíbro a místní obèané a øemeslníci.

chlebovomáslové slavnosti
praktické informace / 7.6.2008
TRASA 1 Vysoké Jamné - Kosí potok - Tøebel - Zahoøí (14 KM)
Ke kaplièce ve Vysokém Jamném se dostanete autem nebo pìšky, stojí u silnice mezi Lestkovem a Vysokým
Jamným (silnice è. 201 z Plané na Konstantinovy Láznì). Sraz je u kaplièky v 9 hodin, odkud v 9:15 vycházíme na výlet pøes Kosí potok a Tøebel na Zahoøí. Na cestu si s sebou vezmìte pohodlnou obuv a svaèinu
(obèerstvení bude zajištìno až v cíli trasy).
organizaèní kontakt: Miroslava Válová, tel. 374 692 021, 724 183 671

TRASA 2 Èernošín - Volfštejn - Zahoøí (3 KM)
Sraz úèastníkù je u Èernošínského kostela ve 14:00. Pøíjet mùžete vlastním vozidlem nebo na kole.
Tato trasa je nejkratší a nejpohodlnìjší.
organizaèní kontakt: MìÚ Èernošín, tel. 374 692 186

TRASA 3 Èernošín - Volfštejn - Zahoøí (3 KM)
Sraz úèastníkù je na nádraží v Ošelínì ve 13:30, odkud se následnì vychází
smìrem na Zahoøí. Vhodný je pøíjezd osobním vlakem z Plznì, Støíbra, Svojšína i Plané.
TAM: rychlík Praha - Plzeò - Kozolupy - (výluka autobusy) - Støíbro - Planá,
dále osobní vlak Planá - Ošelín
Praha, hl. nádraží
8:16
Plzeò, hl. nádraží
10:05
Støíbro
10:40
Planá
11:09
12:05
Ošelín
12:22
ZPÌT: osobní vlak Ošelín - Svojšín - Støíbro - (výluka autobusy) - Kozolupy - Plzeò,
dále rychlík Plzeò - Praha
Ošelín
16:22
Svojšín
16:28
Støíbro
16:39
Plzeò, hl. nádraží
17:07
18:08
Praha, hl. nádraží
19:37
ZPÌT: osobní vlak Ošelín - Planá
Ošelín
17:29
Planá
17:46
organizaèní kontakt: Josef Kabát, tel. 377 376 584

