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S Annou Falckou vyženil Karel IV. v roce 1354 kus Horní Falce skoro až
k Norimberku, kterou nazval Novými Čechami (Neuböhmen). Sice to
vydrželo jen dvacet let a součástí zemí České koruny se nestaly, ale je to
dobrá záminka si to připomenout a tu krajinu si projet či projít jako turisté
a přátelé přírody.
Naše putování bude mít dvě sekce: z Tachova do Norimberka je to
nějakých 140 km, takže na kolech to zvládneme za tři dny, pěšáci projdou
nejzajímavější části trasy po svých, mezi nimi si vypomohou autobusem,
rovněž ze severních Čech na bavorské hranice a zpět z Norimberka,
zatímco cyklisté s koly se z císařského města po jeho prohlídce vrátí
vlakem.
Noclehy budou zajištěny v Domech Přátel přírody s možností použití teplé
sprchy. Snídaně a večeře si připravíme společně z nakoupených kvalitních
a relativně levných potravin, jak je v Německu zvykem.

prodloužený víkend pro pěší turisty a cyklisty

P O STOPÁCH K ARLA IV. DO N ORIMBERKA
čtvrtek - neděle 25. - 28. 8. 2016
Abychom mohli našim bavorským partnerům včas sdělit počet lůžek a zaplatit za ně zálohu, žádám při
přihlášení účastníky o zálohu ve výši 1 000 Kč, členové Přátel přírody zaplatí 900 Kč. Na zbytek (noclehy,
jídlo, vstupné) se budeme skládat na místě v eurech (odhadem 80 EUR/os.).
Zálohu prosím poslat na účet č. 2200721979/2010 (var. symbol = rodné číslo před lomítkem) a přihlášení
zprávou na mail mirek.prokes@seznam.cz do 10. 7. 2016, cyklisté s uvedením, zda vlastní In-kartu
Českých drah + její číslo a datum narození účastníka.
Akci pořádá spolek Přátelé přírody z. s. ve spolupráci se spolkem Duha UNITED.
Info, dotazy, upřesnění apod.: Mirek Prokeš, 603 438 822, 222 964 258, skype mirek.prokes
Etapy:
Čt 25. 8. Tachov – památník Koncentračního tábora Flossenbürg - Ödpielmannsberg
Pá 26. 8. Ödpielmannsberg – Hirschau/Hyršava (nocležiště M. Jana Husa cestou do Kostnice) - Ernhüll
So 27. 8. Ernhüll – Pegnitz – Lauf (hrad císaře Karla IV.) – Norimberk (nocleh JH Císařská konírna)
Ne 28. 8. Prohlídka Norimberka, nákupy, návrat do Čech
Těšíme se na další porci společného dobrodružství!

