
CHEB – POMEZÍ NAD OHŘÍ 
Kde a kdy se sejdeme?  

V Chebu na sídlišti Skalka v sobotu 16. 4. 2016 v 9:00. Na žluté turistické trase pod ulicí Lesní 

(viz obrázek 1). 

Organizátorem úklidu břehu Skalky je MAS 21, o. p. s.. Kontaktní osobou je paní Ing. Jana 

Klusáková (Tel: 608 124 003) 

 

Obrázek 1: Místo srazu v Chebu 

 

Co nás čeká? 

Na místě srazu na Vás bude čekat jeden z organizátorů. Proběhne registrace dobrovolníků, 

rozdělení pomůcek (rukavic a pytlů), rozdělení do skupin a přidělení úklidových tras a mapek. 

Pro ranní pohodu bude zajištěn teplý čaj a možná i něco dobrého. Každý dobrovolník obdrží 

malou svačinku na cestu. 

 

Jak bude probíhat úklid? 

Každá skupina dostane určitý počet pytlů, provázky na zavázání a mapku čištěného úseku se 

svozovými místy. Po své trase budete sbírat odpadky do přidělených pytlů. Povodí Ohře 

vytipovalo místa, která jsou vhodná pro svoz sebraného odpadu. Prosíme o dodržení těchto 

svozových míst. Pokud najdete nebezpečný odpad, jako jsou jehly, munice, tlakové nádoby, 

nádoby se stlačeným plynem, azbestový materiál, kanystry s nebezpečnými látkami nebo 

uhynulá zvířata, nálezu se nedotýkejte a informujte organizátora akce.  

Pokud najdete nepořádek takové velikosti, že nebude ve Vašich silách přesunout ho na 

svozové místo, označíte polohu do mapky. Organizátoři ve spolupráci s Povodím Ohře zajistí 

jeho likvidaci. 

Místo srazu v sobotu 16. 4. 2016 v 9:00 



Nepoužité pytle a vyplněné mapky, prosím, vraťte organizátorům akce! Možnost vrácení 

bude v obci Pomezí nad Ohří před obecním úřadem nebo v místě, na kterém se domluvíte při 

registraci s organizátory. 

 

Co si vzít s sebou a jak se připravit? 

Menší batoh s osobními doklady, penězi a léky, které užíváte (alergie, atd.). 

Doporučujeme pevnou obuv, případně holínky, dlouhé kalhoty a dlouhé rukávy.  

Pokud se plánujete zúčastnit se skupinkou dětí, doporučujeme vzít s sebou použité igelitové 

pytlíky (např. od pečiva, zeleniny). Děti budou sbírat do menších pytlíků, naplněné pak vhodí 

k dospělému do velkého pytle.  

Pokud přijdete ve větší skupině, připravte si, prosím, Váš seznam. Urychlíme tím ranní 

papírování a můžeme se dřív pustit do práce. Poprosíme o uvedení jména, příjmení, věku 

nebo roku narození a město/obec bydliště. 

 

Jak se dostaneme zpět do Chebu? 

Do Chebu jezdí z Pomezí vlak v 11:24, 13:24, 15:24 nebo autobus, který ze zastávky Pomezí 

nad Ohří, kostel (u obecního úřadu) odjíždí v 10:31, 13:31 a 16:36. 

 

Odměna za dobře odvedenou práci? 

Největší odměnou pro nás bude pohled na čistou krajinu bez nepořádku a vědomí, že Skalka 

je krásnější naší zásluhou. Po odvedené práci se sejdeme před obecním úřadem v Pomezí 

nad Ohří, kde bude připraveno teplé občerstvení a pití (špekáčky na oheň, pečivo, čaj, 

limonáda). 

Mezi 16 a 17 hod si můžete přijít posedět k ohni a zazpívat na vodácké tábořiště v Tršnicích. I 

zde připravíme občerstvení. 

Obrázek 2: Poloha vodáckého tábořiště v Tršnicích 

 

 

 

vodácké tábořiště Tršnice 

železniční stanice - Tršnice 



Jak se dostanu na zpívanou? 

Z Chebu jedou vlaky do Tršnic v 15:47, 16:06 nebo 17:06. Jízda trvá 5 minut. 

 

Jak se dostanu večer do Chebu? 

Zase opět vlakem. Z Tršnic do Chebu jezdí vlaky pravidelně v 18:36, 20:36, 21:22, 22:15, 

23:15. 

 

 

 

 


