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Jaro je pro turistiku asi nejvhodnějším ročním obdobím – není už zima a ještě nehrozí úmorná
letní vedra, po dlouhé šedivé zimě zazáří příroda svěžími barvami a nad tím vším zní zpěv
ptáků. Není proto divu, že i chebští turisté zvolili pro jeden ze svých pochodů určených široké
turistické veřejnosti jarní termín. A protože se tento pochod koná každoročně začátkem května,
nese název Májovým Chebskem a letos ve dnech 6. – 8. května proběhne jeho již 15. ročník.

Pro letošek připravili pořadatelé z chebského Klubu českých turistů Union Cheb trasy pro pěší i
cykloturisty v délkách od 30 do 110 km pro kolaře a od 5 do 50 km pro pěší. Pro ty
nejzdatnější pěšáky je připravena ještě jedna lahůdka – trasa v délce 100 km. Pěší turisté se
na svých trasách podívají do okolí Jesenické přehrady, do Starého Hrozňatova a někteří i na
Dyleň, cyklisté zavítají opačným směrem např. do Hazlova a Libé. Start i cíl pochodu bude
jako obvykle v budově chebské Integrované střední školy v ulici Na hrázi. Přijít můžete už v
pátek od 17 do 19 hodin a vydat se na trasu desetikilometrového okruhu po Chebu a jeho
nejbližším okolí. Poté se od 19 do 21 hodin vydají na svou pouť účastníci stokilometrové trasy
a pro koho by to bylo přece jen moc, ale chtěl by okusit kouzlo noční turistiky, může se vydat
jen na noční padesátku. V sobotu i v neděli je start všech tras od 6:30 do 9. 00 hodin. Na startu
pochodu sice každý účastník zaplatí startovné ve výši 15 – 30 Kč (podle zvolené trasy), za to
ale dostane popis trasy s mapkou, po cestě na obsazených kontrolách drobné občerstvení a v
cíli pamětní list a samolepku.

Každý účastník pochodu navíc získá unikátní příležitostnou magnetku ze sběratelské
série Magnetická místa .
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