
Obec Drmoul  
 a Klub českých turistů Mariánské Lázně 

pořádá v neděli  15. 5. 2016 od  14. hodin Odemykání rozhledny Panská v Drmoulu    Program : Slavnostní odemčení rozhledny po zimním odpočinku od 14.00h 
       Slaňování hasičů z rozhledny s osobou 
        v nosítkách za pomoci lezecké techniky. 
        Občerstvení – klobásy, pivo, nealko-nápoje a jiné. 
                                 Možnost zakoupit pohledy, knihy i  
                                               upomínkové předměty obce Drmoul. 
Startovné :  jednotné 20,- Kč (z toho 10 Kč na podporu 

výstavby Bezručovy chaty na Lysé hoře) 
Doprava :    Linkou MDML č.13 v 11.50 hod od City Servise 

v Mar. Lázních s příjezdem konečná Hamrníky v 12.05 hod. Dále    
pěšky Drmoul. 

    Linkou ČAD v 12.15 z Mar. Lázní, zast. Panský vrch v 12.34 h 
Co uvidíme : - od zastávky ČAD Panský vrch směrem doprava – prameny: 

Panská, Potoční a Štolní kyselka, židovský hřbitov, mofetu.. 
                            - směrem ke Třem Sekerám – rozhledna Panská, informace 
           - před rozhlednou Panská vlevo – naučná stezka a velký okruh  
             cyklostezek až k Trstěnicím a Horní Vsi, Svatovítská kyselka,  
     soustava rybníků a zaniklá osada Skelná Huť, obnovená osada  
     Cech Svatého Víta, obnovené základy tří budov a pomníček,  
     informační panely po celém okruhu 
                            - za rozhlednou Panská asi 100 m vlevo druhá naučná stezka 
Odměna :   Na posilněnou chléb se škvarkovou pomazánkou, upomínkový  
                    lístek, barevný leták A3 s mapou naučné stezky a cyklostezek celého 
                     katastru Drmoul, razítka obce Drmoul i turistická razítka.  
   Razítko Vystup na svůj vrchol!!!  

Vědomostní soutěž pro děti: „Naučnou stezkou za odměnou“! Přijďte k nám pobýt!!! 
Doprava zpět : státní linkou ČAD ze zastávky Panský vrch (17.14 hod), z Drmoulu  
   v 17.17 hod – v M. Lázních 17.30 hod    Případně z Hamrníků autobusem MDML v 17.15; 18.35 
Mapa :  Edice KČT č.2 – Slavkovský les a Mariánské Lázně. 
           Cyklisté – Nabízíme Vám úžasný okruh na nedělní odpoledne!      
                                             
                                                                                     
 
 

Pořadatelé 
obec Drmoul 
a KČT odbor Mariánské Lázně 

 

 

 

 

 

 

 
 



Mapka okolí obce Drmoul s cyklistickými trasami 
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Odjezdy vlaků z ML: do Plzně            :  Sp 15.51; R 16.55; Os  17.47,  R 18.55 
     do Chebu   :  Sp 16.31; R 17.07; Os 18.40; R-Pend 18.56   + Bus 17.30; 18.34 
     do K. Varů, d.n.:  16.32; 19.09 
  


