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si Vás dovoluje pozvat v rámci projektu  

 
Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska  

 
na exkurzi číslo 4 po okolí Velké Hleďsebe a Valů 

 
určenou zejména pro všechny obyvatele mikroregionu, zástupce a žáky základních škol, zástupce obcí 

mikroregionu a dalších osob či subjektů, kteří napomohou ke zvýšení povědomí o významných,  
ale méně známých přírodních lokalitách jedinečného významu ve venkovských oblastech 

Mariánskolázeňska.  
  

exkurze se uskuteční: v pátek 17. 5. 2013 od 9:00 do cca 12:00 hodin 
sraz: 9:00 hod. – Velká Hleďsebe (parkoviště u prodejny Cyklo Blažek - naproti prádelně)  

 
Program: 
 

9:00 hod.   uvítání účastníků a organizační informace (zástupce pořadatele) 
9:05 hod.  odchod z místa srazu  
9:05 – cca 12:00 hod.  exkurze k pramenům Vlčí, Myší, Medvědův (odborný výklad na trase – 

Ing. Jaromír Bartoš, Ing. Miroslav Trégler)  
cca 12:00 hod.   ukončení exkurze – Velká Hleďsene 

 
 
Při exkurzi lze sbírat odpadky, které nepatří do přírody (následný odvoz odpadků zajistí pořadatel) – 
igelitové sáčky a ochranné rukavice si každý zajistí sám.  
 
Z odborného výkladu v průběhu exkurze bude pro děti připraven malý test. 
Doporučujeme si s sebou vzít papír a tužku; vhodnou obuv a oblečení.  
 
V případě špatného počasí bude termín vycházky řešen operativně (konání exkurze si lze potvrdit 
telefonicky:  

- Jaroslava Peteříková, tel. 602 659 579 

- Ing. Josef Švajgl, tel. 736 650 906  

- Michaela Jankovská, tel. 725 052 310, email: marianskolazensko.hlinova@seznam.cz) 
 

Těšíme se na vaši účast. 
 
 

 
 
 

……………………………………. ……………………………………. 
Ing. Josef Švajgl, 

ředitel Mariánskolázeňsko, o.p.s. 
Ing. Eliška Stránská, předseda správní rady 

Mariánskolázeňsko, o.p.s. 
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Rozdělovník: 
 

 Nadace OKD 

 MAS 21, o.p.s. 

 Správa CHKO Slavkovský les 

 ZO ČSOP Kladská 

 Základní školy na území mikroregionu  

 Obce Mikroregionu Mariánskolázeňsko  
 
 
 
 
 
Mapka – místo srazu: na parkovišti u prodejny Cyklo Blažek (naproti prádelně)   
 

 


