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Představujeme členy EE
Město Planá
Město Planá je malebné městečko ležící 55 km severozápadně od Plzně, 15 km od
hranic s Německem. V současně době zde žije přes 5 400 obyvatel.
Podle pověsti byla původní osada založena v 9. století rytířem Bohušem z Plzně.
První písemné zmínky pocházejí z roku 1251. V té době již ve městě stál románský
kostel Petra a Pavla, který je v současnosti nejstarší stavbou ve městě nacházející
se u ulice Dukelských hrdinů, dříve nazývané Petrské předměstí.
Ve městě a jeho okolí se nachází mnoho
pozoruhodných staveb. Na město z Bohušova
vrchu dohlíží již 110 let rozhledna. O její výstavbu se
v roce 1908 zasadil místní Ozeleňovací a okrašlovací
spolek, v roce 1911 kolem vysázel třešňový sad.
Rozhledna byla v roce 2014 opravena za použití
finančních prostředků z Cíle 3 ČR – Bavorsko, zatímco
třešňový sad byl v rámci projektu „Zpřístupnění lokality
Bohušův vrch v Plané“ upraven a revitalizován v roce
2018. Díky tomu se Bohušův vrch s rozhlednou opět stal
jedním z nejnavštěvovanějších míst v Plané a přirozenou
dominantou. Kulturním i společenským centrem města
se v posledních letech stalo náměstí s mnoha
významnými stavbami, které prošlo před dvěma lety
kompletní rekonstrukcí. Zajímavě řešená je budova
radnice čp. 1 vystavěná v letech 1680-1685, rovněž tak
budova knihovny čp. 56, která je v jádru gotická,
postupně upravována renesančně, barokně i klasicistně. Na druhém konci náměstí se
nachází budova čp. 26. Jedná se o budovu bývalé šlikovské mincovny. Její provoz tu byl
zahájen v roce 1627 a zastaven po 37 letech v roce 1664. Poté byla budova mimo jiné
využívána i jako panský pivovar.
Od roku 2016 je budova ve
vlastnictví města, které zde
plánuje zřídit muzeum.
V centrální části náměstí se
nachází barokní pískovcový
Svatojánský sloup.
Pár kroků od náměstí se
nachází kostel Nanebevzetí
Panny Marie s věží, která již 25
letních sezón slouží jako Galerie
ve věži s vyhlídkovým ochozem
a kde již vystavovala řada
známých umělců, např. Adolf
Born, Jiří Slíva, František
Hodonský či Vladimír Franz.

Z historických památek je třeba ještě
zmínit poutní kostel sv. Anny stojící
nedaleko Plané. Tradice poutí zde vznikla
už ve 13. století a byla přerušena po
druhé světové válce. V roce 1990 byla
tradice pouti obnovena, a tak se zde
mohou na svátek svaté Anny setkávat
poutníci jak z Čech, tak ze sousedního
Německa.
Cílem turistů navštěvujících Planou se
často stává Hornické muzeum sídlící ve
štole Ondřej Šlik. Celá expozice muzea je
přístupná veřejnosti v labyrintu chodeb,
kde jsou instalovány expozice vývoje
dolování rud, zejména stříbra.
Ve městě a jeho okolí se nachází množství
vycházkových míst. Pozoruhodná je naučná stezka
Voda pro život v Plané, realizovaná Kulturním a
okrašlovacím spolkem KOS, procházející všechny
dochované kašny a další místa, která město zásobují
vodou. V srpnu letošního roku byla dokončena
vycházková stezka v Lesíku u madonky, který se
nachází po pravé straně cyklostezky do Chodové
Plané a kde se nachází plastika Madony z roku 1938,
pět dřevěných skulptur, altánek a dvě informační
cedule.
V posledních letech prošlo město výraznými
změnami. Bylo opraveno náměstí, proběhla
rekonstrukce přírodního koupaliště, smuteční síně a
budovy kina, která v současnosti slouží jako
multifunkční kulturní prostor KINONEKINO.
Planá leží na hlavní železniční trati Plzeň-Cheb,
ideální pro turisty, kteří si chtějí udělat výlet vlakem.
Město je jistě překvapí svým půvabem, historií i
možnostmi, které poskytuje.
www.plana.cz
Zdroje:
Místní regionální historie, Seminární práce z „Vlastivědných dějepisných poznatků pro 1.
stupeň“ Silvie Biroščáková
Plánský měsíčník 3/1995
Tisková zpráva Rozhledna na Bohušově vrchu v Plané stojí již 110 let
Tisková zpráva V Plané bude na Dny evropského dědictví poprvé veřejnosti přístupná budova
bývalé šlikovské mincovny,
ale i další historické památky
Tisková zpráva 30 let od obnovení poutí na sv. Annu u Plané

Obec Kostelec
V České republice je celkem čtyřiadvacet Kostelců, větších měst i malých vesnic.
Ten nejzápadnější leží v Plzeňském kraji, necelých pět kilometrů od exitu 107
dálnice D5. Neláká turisty ani starobylým hradem, ani akvaparkem či lyžařským
areálem. Je to malá, ale malebná a pohodová obec, jejíž obecní úřad spravuje
dalších pět menších vesnic. Ačkoliv trendem posledních let je vylidňování vesnic
a stěhování se za lepším do měst, tohle u nás nehrozí, náš Kostelec se naopak
neustále rozrůstá o nové rodinné domy.
Když odbočíte z dálnice, vidíte
hned důvod, proč tomu tak je.
Vyrostla tu mohutná
průmyslová zóna. Asi vás
napadne, že to není nic moc
k chlubení. Pravda – ani nám
se nelíbí hlučnost, projíždějící
auta, světelný smog a jiné
negativní projevy. Jenže
důležitější je, že tu lidé mají
práci v místě a na nedávnou,
téměř 40% nezaměstnanost
mohou klidně zapomenout.
Většina těchto podniků také
aktivně pomáhá finančně nebo
hmotně Kostelci i ostatním vesnicím v tom, na co obecní rozpočet nestačí.
Než přijedete do Kostelce, projedete Ostrovem s necelými 80 obyvateli. Určitě tam
nepřehlédněte nádhernou kapli sv. Václava a Vojtěcha, která je dílem slavného barokního
stavitele Santiniho, jenž si sem „odskočil“ při přestavbě velkolepého barokně-gotického
klášterního chrámu v sousedních Kladrubech. Jistě tu chvíli posedíte na lavičce u nově
revitalizovaného rybníčku a pak si prohlédnete i nádherný interiér kaple s freskami.
V Kostelci samém zajdete třeba do místní útulné hospůdky. Chcete-li grilovat přinesené
potraviny, žádný strach. V příjemném prostředí altánku před kulturním domem můžete
zdarma využít jak grilovací zařízení, tak potřebné dřevo, možnost reprodukované hudby a
večer i elektrické osvětlení.
Jistě se vám bude líbit čistá
a pěkně upravená náves
s historickou studnou,
která je hluboká 32 metrů,
přesně tolik co měří výška
věže místního gotického
kostela sv. Jana Křtitele.
Není divu, že obec každým
rokem získává ocenění a
v roce 2014 se stala Vesnicí
roku Plzeňského kraje.

Určitě neodmítnete příjemné posezení v Meditační zahradě, která byla vybudována na místě
někdejšího zpustošeného německého hřbitova.
Že je v Kostelci nově přistavěná moderní mateřská škola s přírodní zahradou, není nic
neobvyklého. Zvláštností je, že při ní pracuje nízkoprahový klub Uličník, v němž se odpoledne
podle svého zájmu scházejí děti, které přijíždějí domů z kladrubské základní školy.
Pod odborným vedením zde
mohou využívat šicí stroj, vaření
a pečení na sporáku, pracovat
s počítačem, psát úkoly, dělat
různé rukodělné práce a
podobně.
Vedení obce vynakládá značné
finanční prostředky na stavbu
společenských kluboven, hřišť,
ale také na moderní občanskou
vybavenost i v malých obcích,
kde žije třeba sotva dvacet lidí.
U nás je opravdu hezky, žijí tu
příjemní lidé. Přijeďte a uvidíte.
www.obeckostelec.cz

Přehled čerpání FMP/DF
CÍL EÚS ČR – Sasko
Fond malých projektů
vyhlášen 28. 1. 2016
ALOKACE: 1 226 139,02 €
Od vyhlášení tohoto fondu bylo celkem schváleno projektů: 86
za celkem: 935 546,18 €
vratky do alokace: 122 381,59 €
proplaceno: 546 543,15 € za 60 projektů
V alokaci zbývá: 412 974,43 €

CÍL EÚS ČR – Bavorsko
Dispoziční fond
vyhlášen 27. 4. 2016
ALOKACE: 1 549 042,00 €
Od vyhlášení tohoto fondu bylo celkem schváleno projektů: 114
za celkem: 1 651 049,39 €
vratky do alokace: 176 575,29 €
proplaceno: 761 203,31 € za 64 projektů
V alokaci zbývá: 74 567,90 €
stav k 17. 10. 2019

DOPORUČENÍ MANAŽERŮ EUREGIA EGRENSIS
JE MOŽNÉ REALIZOVAT I CELOROČNÍ PROJEKT S VÍCE DÍLČÍMI AKTIVITAMI ZA PŘEDPOKLADU ,
ŽE AKTIVITY PROJEKTU TVOŘÍ LOGICKÝ CELEK. VŽDY JE NUTNÉ, ABY PODSTATOU PROJEKTU BYLA
INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE.
KDYKOLIV NÁS KONTAKTUJTE!

Euregio Egrensis aktivně
Letní tábor mládeže EE 2019 na hradě Trausnitz
Tradiční letní tábor mládeže Euregia Egrensis se v letošním roce uskutečnil počátkem srpna
na hradě Trausnitz v bavorském okrese Schwandorf. Letní tábor mládeže byl slavnostně
zahájen za přítomnosti Společného prezidenta Euregia Egrensis a starosty západočeského
města Chodova, Patrika Pizingera, prezidentky bavorského pracovního sdružení Euregia
Egrensis, Dr. Birgit Seelbinder a schwandorfského zemského rady, Thomase Ebelinga.

30 dětí ve věku 11-14 let z Bavorska, Saska, Durynska a Česka zažilo na hradě Trausnitz
společný týden na téma „Středověk“. Navštívily mimo jiné Hornofalcké muzeum NeusathPerschen a absolvovaly prohlídku hradu a pochod s pochodněmi. Důležitou součástí českoněmeckého letního tábora mládeže byla jazyková animace, která účastníkům hravou formou
přibližuje jazyk souseda a odstraňuje zábrany v kontaktu mezi německými a českými dětmi.
Projekt je podpořen z prostředků Dispozičního fondu v rámci evropského dotačního
programu Cíl EÚS Svobodný stát Bavorsko-Česká republika (INTERREG V).

Oficiální rozloučení s českými hostujícími studenty výměnného školního roku
2018/2019
Euregio Egrensis se v rámci slavnostního večera počátkem července oficiálně rozloučilo se
čtrnácti českými hostujícími studentkami a studenty školního roku 2018/19. Díky stipendiu
Euregia měli možnost strávit jeden školní rok na gymnáziu v Bavorsku a bydlet v hostitelské
rodině nebo na internátě. Poskytovateli stipendia jsou Bavorská státní kancelář a Českoněmecký fond budoucnosti.
Hostující studenti se sami ujali slova a osobně zhodnotili, jak se jim podařilo během tohoto
roku zlepšit své znalosti německého jazyka a získat sebevědomí. Využili přitom možnosti
osobně poděkovat svým hostitelským rodičům, vedoucím učitelům a Euregiu.
Euregio Egrensis se společně se všemi zúčastněnými ohlédlo za školním rokem a rámcovým
programem. Ředitel školy Markus Staschewski z gymnázia Neustadt a. d. Waldnaab
poděkoval stipendistkám a stipendistům z pozice zástupce ministerského pověřence pro

Horní Falc. Následně předala prezidentka bavorského pracovního sdružení Euregia, Dr. Birgit
Seelbinder společně s prezidentem českého pracovního sdružení Františkem Čurkou diplomy
ke stipendiu. Do svých domovů si mladí Češi odvezou nejen výrazně vylepšené jazykové
znalosti, ale také nová přátelství, interkulturní kompetence a profesní kvalifikaci pro česko-

německý pracovní trh.

Výstavní stánek na Hornické pouti Sokolov
V sobotu 7. 9. 2019 jsme se zúčastnili tradičních Hornických slavností v Sokolově. Na Starém
náměstí jsme na výstavním stánku prezentovali propagační materiály našich členských obcí.
Akce je každoročně hojně navštěvována, a bylo tomu tak přes nepřízeň počasí i letos.

Projekt spolupráce veřejné správy CLARA3 ukončen
Třístranný projekt spolupráce veřejné správy CLARA3, který běžel od roku 2016, byl ukončen
letos 9. září na konferenci v Chebu. Po předcházejících projektech CLARA@eu z let 2004 a
2006 a CLARA2 od 2010 až 2013 byla v pracovních skupinách přeshraničně zpracovávána a
dále rozvíjena celá řada aktuálních odborných témat z oblasti komunálních a regionálních
orgánů a úřadů. Karlovarský kraj jako vedoucí partner, Vládní úřad Horní Franky, zemský
úřad Vogtlandkreis, město Cheb, město Bayreuth, okresy Hof a Wunsiedel, mikroregion
Mariánskolázeňsko, a dále Euregio Egrensis se svými třemi pracovními sdruženími pracovalo
v uplynulých třech letech s tématy jako např. turismus, doprava, regionální rozvoj a územní
plánování, ochrana životního prostředí, vzdělávání, bezpečnost veřejnosti a moderní správa.
Sasko-durynské pracovní sdružení Euregia Egrensis zodpovídá za tematický blok „Mládež,
vzdělávání a sociální záležitosti“. Projekt byl podpořen z evropských prostředků regionálního
fondu z programů INTERREG Bavorsko-Česko a dále Sasko-Česko.
Okres Hof představil jako příspěvek moderní správy přeshraniční, dvojjazyčný, interaktivní
Geoportál Hochfranken s informacemi na téma volný čas a turismus, zdravotnictví, životní
prostředí, hospodářství nebo živnosti. Okres Wunsiedel im Fichtelgebirge prezentoval
„Cykloregion Bavorsko-české lázně na území Euregia Egrensis“ jako důležitý stavební prvek
trvale udržitelného přeshraničního turismu. Žádoucí by dle slov prezidentky vládního úřadu
Heidrun intenzívnější úsilí o přeshraniční marketing turistických superlativů na obou stranách
hranice.

Veletrh cestovního ruchu ITEP
19. – 21. září se konal veletrh cestovního ruchu ITEP v Plzni, kde jsme vystavovali na
společném stánku s Turistickým svazem Fojtsko v rámci projektu Kulturní cesta Fojtů. Veletrh
ITEP je třetím největším mezinárodním veletrhem cestovního ruchu v České republice a
Plzeňský kraj jej každoročně pořádá již déle než jednu dekádu. V průměru navštěvuje ITEP 10
000 lidí a zúčastňuje se ho na více než 140 tuzemských i zahraničních vystavovatelů. Pro
velký zájem je každoročně rozšiřován do více hal, nabízí více možností inspirace a interaktivní
aktivity pro děti i dospělé. Velký důraz je kladen na doprovodný program, během něhož jsou
na veletrhu vedeny debaty s cestovateli, vystupují regionální hudební kapely a vrcholem
každého dne je pořad Křeslo pro hosta, kde vystupují známé osobnosti.

Slavnostní udílení Ceny Euregia Egrensis 2019
V sobotu 12. října 2019 se konalo slavnostní předávání Ceny Euregia Egrensis.
Vyznamenány byly tři osobnosti, které se zasloužily o upevňování česko-německých vztahů,
prolamování bariér, a to jak kulturních, tak i jazykových.
Oceněni byli zástupci z komise pro partnerství měst Sokolov a Schwandorf, za bavorskou
stranu pan Ernst Schober a za českou stranu pan Antonín Lebeda. Na sasko/durynské straně
byl vyznamenán pan Hans-Jürgen Knabe z partnerské komise Breitenbrunn/Erzgebirge.
Udílení cen se konalo v jízdárně Tachov Světce, která je národní kulturní památkou. Po
skončení akce byla pro zájemce připravena komentovaná prohlídka s průvodcem.
Slavnostní řeč na téma „Regiony jako mosty evropské kultury“ přednesl pan Bernd Posselt,
mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení.

Jízdárna Tachov Světce

Společný prezident Patrik Pizinger

Slavnostní řečník Bernd Posselt

Z leva: Adreas Feller starosta města Schwandorf, Ernst Schober nositel ceny
Bavorsko, Dr. Birgit Seelbinder prezidentka EE Bavorsko, Antonín Lebeda nositel ceny
Čechy, Bernd Posselt řečník, Bc. Jan Picka místostarosta Sokolov, Hans-Jürgen Knabe
nositel ceny Sasko/Durynsko, Andreas Stark náměstek zem. rady okres Erzgebirge

Aktuality z euroregionů
Nová rozhledna nedaleko Božího Daru
(DTPA/MT) BOŽÍ DAR (GOTTESGAB): Město
Boží Dar, německy Gottesgab, vybudovalo
jihovýchodně od města na červeně značené
turistické stezce podél Krušnohorského
hřebene novou vyhlídku. Osm metrů vysoká
stavba ve výšce 1099 metrů nad mořem se
podobá krabičce na zápalky. Stříbrně se
lesknoucí povrch vyhlídky má připomínat
těžbu stříbra v tomto regionu a také odrážet
sluneční paprsky. Vyhlídková platforma se
nachází 5 metrů nad zemí. Pro turisty je
zpřístupněna 24 hodin denně. Poutníci mohou
svou návštěvu sdělit zvoněním na
instalovaném zvonu a své zkušenosti mohou
následně zapsat do knihy pro hosty.

Zabezpečení stanovišť tetřívka obecného v Krušných horách
(DTPA/MT) DRÁŽĎANY / KRUŠNÉ HORY: Sasko má nyní program na ochranu druhů pro
tetřívka obecného. Program je zaměřen na zabezpečení a obnovení stanovišť tohoto ptáka,
kterému hrozí vyhynutí po celé Evropě a patří v Německu k přísně střeženým druhům.
K vyhledávaným stanovištím tetřívka obecného patří nízké světlé lesy, okrajové oblasti
rašelinišť, holiny a vřesoviště s právě dorůstajícím lesem. Vzhledem k tomu, že se
Krušnohorskému lesu díky kyselým dešťům v 80. letech dvacátého století nevedlo právě
dobře, získal tak tetřívek ideální stanoviště. Lesu se nyní daří lépe.
V programu ochrany druhů se mimo jiné předpokládá, že v okolí současných tokanišť budou
zachována nebo vytvořena stanoviště ke hnízdění a výchově mláďat. To bude realizováno na
pěti již existujících chráněných ptačích územích ležících na hřebenech Krušných hor mezi
Altenbergem a územím kolem hranic mezi Západním Krušnohořím a Vogtlandem o celkové
rozloze několika set hektarů. Na tomto území budou zabezpečena odpovídající stanoviště
pro tetřívka. Jelikož v Sasku žije pouze asi deset procent tetřívků v Krušných horách,
předpokládá se v rámci programu na ochranu druhů také úzká spolupráce s Českou
republikou.

Přeshraniční zdravotní péče
(DTPA/MT) DRÁŽĎANY: Saská ministryně zdravotnictví Barbara Klepsch a český ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch podepsali „Společné prohlášení o spolupráci v oblasti
přeshraniční zdravotní péče“. Tím byl učiněn první krok k tomu, aby se čeští občané mohli
v budoucnu nechat lékařsky ošetřit v Sasku a náklady za toto ošetření mohly převzít české
zdravotní pojišťovny. Prohlášení mimo jiné zahrnuje možnost rozšíření lékařské spolupráce
na celou oblast pohraničí mezi Českou republikou a Saskem.
„Přeshraniční poskytování zdravotní péče je zatím možné pouze ve velmi omezené míře.
Jsem vděčná, že pouhé čtyři týdny po našem setkání v Praze, podepisujeme toto prohlášení,
které nám umožní rychle najít řešení pro postižené pacienty. Nemocnice v příhraničních

oblastech Svobodného státu Sasko již souhlasily s poskytováním zdravotní péče českým
pacientům. Chtěla bych tímto poděkovat českému ministru zdravotnictví, Adamu Vojtěchovi,
a všem účastníkům za českou a saskou stranu za tuto cílenou a plodnou spolupráci,“ řekla
saská ministryně zdravotnictví Barbara Klepsch.
„Naší prioritou je zlepšovat dostupnost zdravotní péče v oblastech, kde je v současné době
zajištěna nedostatečně a lidé za ní musí dojíždět. Díky dnes podepsanému dokumentu budou
pacienti ze Šluknovského výběžku v rámci veřejného zdravotního pojištění nově moci
vyhledat lékařskou péči po nemocnici v Rumburku a Varnsdorfu také na klinice
v příhraničním městě Sebnitz,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Dalšími signatáři tohoto prohlášení jsou zástupci zdravotních pojišťoven v Sasku, zemského
svazu nemocnic (Krankenhausgesellschaft Sachsen), a dále Sdružení nemocenských pokladen
(Kassenärztliche Vereinigung). Za českou stranu podepsal toto prohlášení dále Ústecký kraj a
zástupci zdravotních pojišťoven. Prohlášením bylo rozhodnuto o vytvoření česko-německé
komise, která vypracuje koncept praktické realizace dohody. Podnětem k česko-německé
spolupráci je situace v nemocnici v Rumburku v Čechách. Možné zavření nemocnice vyvolává
otázku lékařské péče pro asi 55.000 českých občanů ve Šluknovském výběžku na hranici se
Saskem.

Bezplatný hotspot v Bärensteinu
(DTPA/MT) BÄRENSTEIN: Na území „Společného souměstí Bärenstein – Vejprty“ je
k dispozici hotspot „easy-wERZ“ s bezplatným internetovým přístupem. Byl zřízen obcí
Bärenstein ve spolupráci s Krušnohorským krajem (Erzgebirgskreis) a Svobodným státem
Sasko. Veřejné připojení WLAN je zvažováno zejména pro turisty, ale také pro obyvatele,
kteří se mohou prostřednictvím svých mobilních přístrojů, jako jsou smartphony nebo
tablety, např. informovat o pamětihodnostech nebo nabídkách akcí v regionu. Bezplatný
přístup je možný po dobu půl hodiny, poté dojde k automatickému odpojení. V případě
potřeby je však možné se znovu přímo připojit.

Tip na výlet
Skoky u Žlutic
Šest kilometrů na severozápad od Žlutic, sedm kilometrů na jihovýchod od Bochova a osm
kilometrů severovýchodně od Toužimi, pod Vraním vrchem vysoko nad údolím Střely, vypíná
se mohutný barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie. Kolem něj stávala obec Skoky,
dříve též Mariánské Skoky, německy nazývaná Stock či Maria Stock. Bývalo zde jedno z
nejslavnějších mariánských poutních míst v Čechách, proslavené stejně jako francouzské
Lurdy zázračnými uzdraveními a především pak obrazem Matky Boží, kterou naši předci
vzývali ku pomoci jako Pannu Marii Pomocnici ze Skoků, a díky lidové zbožnosti v českém
prostředí též jako "Panenku ze Skoku" či zlidovělou "Panenku Skákavou". Úpadek obce i
poutního místa nastal po roce 1945, kdy byly Skoky poprvé vysídleny, protože zdejší
obyvatelé byli Němci. Druhé vysídlení přišlo v padesátých letech, protože noví obyvatelé
nechtěli podlehnout tlaku komunistické kolektivizace, a tak ti nejodbojnější odešli a jejich
majetky, posléze i majetek krachujícího JZD převzal stát.

Třetí, poslední vysídlení přišlo v polovině let šedesátých, když byla zahájena stavba Žlutické
přehradní nádrže na pitnou vodu, která posléze zatopila starou a jedinou silnici od Žlutic a
zbyla jen rozblácená a rozbitá polní cesta z druhé strany, z náhorní plošiny od osady Polom.
Zůstal tu stát krásný kostel, bývalý
poutní hostinec poblíž, kaplička,
hřbitov a terasy se zbytky domů
ve svahu. Na věžích kostela bývaly
hvězdy. V roce 2006 kostel
přepadli lupiči měděného plechu,
kteří báně věží rozřezali a hvězdy
shodili na zem. Na zem se přitom
zřítil také jeden z nich a tehdy se
zde stal další ze zázraků, mladý
zloděj svůj smrtící pád přežil.

Poškozené báně a střecha byly provizorně opraveny a
dnes probíhají ve Skokách především aktivity k oživení
místa, a tak se snad jednou hvězdy na vrcholky věží zase
vrátí a s nimi i nový život do tohoto krásného místa. Ve
hvězdách je naděje, Panenko Marie Skokovská, panenko
na pařezu, panenko před skokem do údolí.
Skoky souřadnice GPS: 50°05´44.48“ N 13°05´54.98“ E

"Použité fotografie a text pocházejí z webu www.skoky.eu"
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