57. STEZKA – CYKLOTRASA
Bavorský les
čtvrtek 24. až pondělí (svátek) 28. 9. 2015
předběžné propozice
Cyklotrasa Stezky je tradiční od roku 1977, kdy vznikla jako rozšíření pěších tras Stezky.
Má snadno předvídatelný průběh a styl. Jedeme přátelskou a příjemnou krajinou, skoro vždy po
vyznačených cyklotrasách nebo stezkách či místních komunikacích té nejnižší třídy, občas terénem,
tj. po kvalitních polních a lesních cestách, vyhýbáme se frekventovaným a hlavním silnicím.
Po cestě tu a tam navštívíme něco zajímavého z přírodních nebo architektonických památek
(tučně), cukráren a romantických hospůdek, doplňování tekutin nevyjímaje. Stravování za vlastni
ve venkovských restauracích a od místních hokynářů.
Noclehy se odehrávají za téměř darmo ve školách nebo sportovních objektech ve vlastním
spacáku s možností použití teplé sprchy za mírné ceny.
Co nás čeká na Stezce? Šumava z bavorské strany a Český les z české, sjezd do plzeňské
pánve a toulky západočeským barokem, krátké denní trasy, aby bylo dost času na poznávací aktivity
a vychutnávání, setkání se stovkami Stezkařů a příjemné babí léto.
Zájem prosím projevit na mail prokes@united.duha.cz do 1. 9. 2015.
Info, dotazy, upřesnění apod.: Mirek Prokeš, 603 438 822, 222 964 258, skype mirek.prokes
Na setkání na cyklostezce se těší
Mirek Prokeš
Čt 24. 9.
Vlakem z Prahy hl.n. (odj. 15:14 h) či odjinud přes Klatovy do Železné Rudy-Špičák (příj. 18:59 h).
Špičák – Železná Ruda (4 km), ubytování
Pá 25. 9.
Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein – Brennes – při pěkném počasí sedačkovou lanovkou na
Velký Javor [1456 m n. m.] – Lohberg – Lam (27) – Rittsteig (37) – Sv. Kateřina – Nýrsko (47)
So 26. 9.
Nýrsko – Chudenín – Fleky – Hofberg (11) – Eschlkam (18) – Folmava (26) – Čerchov [1026 m] Klenčí pod Čerchovem (46) – Draženov – Domažlice (54)
Ne 27. 9.
Domažlice –Horšovský Týn (11) – Staňkov – Holýšov – Stod (34) – Chotěšov (38) – Dobřany
(45) – Plzeň (59) (Evropské hlavní město kultury 2015)
Po 28. 9.
Plzeň – Horní Bříza (11) – Kaznějov (19) – Plasy (25) – zakončení Stezky
Zpět zvláštním vlakem, příjezd do Prahy cca v 21 hodin.
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