Pojďte s námi za zdravím a poznáním!

KČT, odbor Slovan Karlovy Vary

Pahorkatinou Džbán III.
Z Hřivic přes Konětopy a Kounov do Mutějovic

Sobota 17. listopadu 2018
Pěší turistika s podporou autobusu
Odjezd busu:
Cena:
Vedoucí akce:

K. Vary, Tržnice 6:10; Ostrov n. Oh., Mírové náměstí 6:30
250 Kč; nečlen TJ Slovan K. Vary 300 Kč. Úhrada v busu.
RNDr. František Wohlmuth; 603 209 270; fjw@volny.cz

Plánovaný program:
08:00 Hřivice
Z obce se vydáme po zelené značce k jeskyni a ke studánce ve Vinici a dále vystoupáme ke
hradišti na Okrouhlíku 444 m n. m. Dojdeme i na Kádnerovu vyhlídku. Na styku s modrou
značkou se dáme doprava a sestoupíme do Konětop.
10:00 Konětopy (6 km) – součást obce Pnětluky.
Pokračujeme po modré a projdeme přes srubový tábor Pnětluky. Zde na pískovcových
skalách nedaleko srubového tábora jsou vytesány obličeje, které měli vytvořit studenti
sochařské školy v Hořicích při prázdninovém pobytu v období první republiky. Po cca 2,5 km
dojdeme k přístřešku Úvoz. Zde odbočíme z modré vpravo k pískovcovému Čertovu kameni
nad obcí Pnětluky. Vrátíme se na modrou a po ní dojdeme ke zřícenině hradu Pravda.
11:30 Hrad Pravda (10 km)
Skrytá v lesích nedaleko Loun leží zřícenina hradu, která v 19. století vyvolávala mezi
českými vlastenci emoce. Kdo nebyl na Pravdě, nebyl Čech. V současnosti ho užívají vesměs
táborníci a trampové, pořádají se tu kulturní akce a festivaly. Pokračujeme po modré a žluté.
13:30 Kamenné řady u Kounova (13 km)
Kounovské kamenné řady, jedno z nejzáhadnějších míst Česka, tvoří až stovky metrů dlouhé
řady balvanů na vrchu Rovina, o kterých se desetiletí vedou spory. Pokračujeme dále po žluté.
15:00 Zřícenina hradu Džbán (17 km)
Z dříve nejsevernějšího hradu přemyslovského hvozdu se dodnes dochovaly již jen nepatrné
zbytky zdí. Pokračujeme po zelené kolem dalšího Čertova kamene.
16:00 Mutějovice (21 km) Cíl je v restauraci místního Poddžbánského pivovaru.
Chmelařská vesnice vyniká množstvím pozoruhodných usedlostí z opukového zdiva. Prodejní
expozice Hrnčírny Mutějovice a sbírka české keramiky pálené v pecích na dřevo v č. p. 45.
Další informace o činnosti klubu včetně fotografií z akcí na www.kctkvary.cz
Účast na veškerých akcích KČT, odbor Slovan Karlovy Vary je na vlastní nebezpečí.

