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Dny otevřených dveří v Muzeu Aš
Setkání 10 let Přátel v srdci Evropy a poté zdarma do 
muzea – dny otevřených dveří v Muzeu Aš. Dvě stálé 
expozice týkající se historie regionu a tradičního textil-
ního průmyslu. 
Kde: Knihovna a Muzeum Aš, Mikulášská 3, Aš
Souřadnice: 50°13‘29.431“N; 12°11‘20.018“E
Kdy: 20.–23. 9. 2012, 10.00–16.00

Hornické muzeum Krásno – místo 
setkávání a poznávání (den otevřených 
dveří)
Výstavy historie hornictví, města Krásno a obce 
Bischofsgrün. Navštivte zajímavou hornicko-geolo-
gickou lokalitu v česko-bavorském pohraničí. 
Kde: Hornické muzeum Krásno (areál cínového lomu 
Vilém), Cínová 408, Krásno
Souřadnice: 50°06‘58.626“N; 12°47‘47.176“E
Kdy: 20. 9. 2012, 09.00–17.00

Vzdělávací seminář k „Vyslanci sousední 
země“
Třídenní seminář pro pedagogy, budoucí „Vyslance 
ze sousední země“, jejichž úkolem bude přiblížit dě-
tem ve věku mezi třemi až osmi lety podél česko-ně-
mecké hranice sousední zemi a její jazyk a podpořit 
přeshraniční spolupráci škol, mateřských škol, družin, 
dětských organizací a sdružení. 
Kde: Hotel Kazdův Dvůr, Vonšov 1, Skalná
Souřadnice: 50°09‘12.539“N; 12°22‘33.579“E
Kdy: 21.–23. 9. 2012

Den otevřených dveří v Česko-německém  
vzdělávacím centru řeky Ohře
Volný vstup do světa česko-bavorské řeky Ohře. Vše, 
co potřebujete vědět na jednom místě v historic-
kém Statku Bernard. Obří model řeky a zajímavosti 
o povodí.
Kde: Statek Bernard, Šachetní 135, Královské Poříčí
Souřadnice: 50°11‘43.652“N; 12°40‘24.420“E
Kdy: 21. 9. 2012, 10.00–18.00
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Netradiční prohlídka kostela sv. Vintíře  
v Dobré Vodě s jedinečnými skleněnými 
artefakty
Volný vstup do kostela sv. Vintíře. Zničené vnitřní vyba-
vení bylo nahrazeno uměleckými artefakty od známé 
sklářky paní Vladěny Tesařové. Součástí prohlídky 
budou také odborné přednášky – vždy od 10.00 hod. 
a od 15.00 hod.
Kde: kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě, Hartmanice
Souřadnice: 49°09‘21.075“N; 13°26‘15.569“E
Kdy: 21.–22. 9. 2012, 10.00–17.00

Společně v Evropě
Děti si mohou vyzkoušet celou řadu aktivit, např. in-li-
ne bruslení, střelbu z luku a ze vzduchové pistole či jíz-
du zručnosti na kole. Dále se na fotbalovém stadionu 
uskuteční utkání smíšených družstev ze zúčastněných 
škol. Na dopolední soutěže pro děti naváže odpolední 
vyjížďka na kole pro širokou veřejnost z Tachova do 
Silberhütte a zpět. Cyklistická jízda bude průběžně 
startována od 13.00 hod. do 14.00 hod.
Kde: Rychta, Pobřežní ulice, Tachov
Souřadnice: 49°47‘45.934“N; 12°37‘26.123“E
Kdy: 21. 9. 2012, 10.00–13.00

Den otevřených dveří ve Vesnickém 
muzeu v Halži 
Přijeďte do Halže a objevte svět našich předků. Ven-
kovské muzeum v budově bývalé sýpky skrývá úžasné 
poklady, které byly dříve využívány v zemědělství. 
Vstup zdarma do muzea a navíc speciální přednáška.
Kde: Vesnické muzeum Antonína Vaňka v Halži, Halže 62,
Halže
Souřadnice: 49°49‘39.594“N; 12°34‘56.203“E
Kdy: 22. 9. 2012, 09.00–17.00 

Z Českého lesa po evropských cyklostezkách
Svazek obcí Domažlicko a Svazek obcí Chodská liga 
připravily dva cyklistické výlety krajinou Českého lesa. 
Start těžší varianty je v 13.00 hod. na hraničním pře-
chodu Ovčí vrch / Hochstrasse, start lehčí varianty je 
ve 14.00 hod. před Informačním centrem v Klenčí pod 
Čerchovem. Ve společném cíli obou variant cyklistic-
kého výletu v Luženičkách přivítá účastníky hudební 
doprovod a občerstvení.
Kde: Informační centrum, Klenčí pod Čerchovem 118, 
Klenčí pod Čerchovem, hraniční přechod Ovčí vrch / 
Hochstrasse, Česká Kubice
Souřadnice: 49°26‘06.468“N; 12°48‘54.166“E, 
49°20‘27.208“N; 12°50‘14.143“E
Kdy: 22. 9. 2012, 14.00–19.00 a 22. 9. 2012, 13.00–19.00


