Pěšky z Blatné na Svatou Horu – 5. ročník
Den 1. – úterý 16.8.2022
do 7:45 je možno přinést zavazadla na faru (1 kus na osobu – ne kufr)
8:00 mše svatá v kostele, po mši sv. naložení zavazadel do auta
9:15 odchod /Blatná kostel 0 – Paštiky 3,5 – Ženatý dub 5,5/
10:15 krátká přestávka
10:30 odchod /Ženatý dub 5,5 – Chobot 8 – Černívsko 9,5/
11:15 dlouhá přestávka, polévka u Urbanů – přístup k věcem
11:45 odchod /Černívsko 9,5 – Hostišovice 11 – Koupě 15/
13:15 krátká přestávka
13:30 odchod /Koupě 15 – Hudčice 17 – Simínský mlýn 19,5/
14:15 dlouhá přestávka – přístup k věcem
14:45 odchod /Simínský mlýn 19,5 – Martinice 21 – Březnice SOŠ 24/
15:45 Březnice SOŠ – večeře, společné posezení se zpěvem, os. hygiena
ubytování v Domově mládeže, dvou až třílůžkové pokoje, povlečení a ručník v
ceně, společné sociální zařízení, kuchyňka, společenská místnost, večeře a
snídaně
Den 2. – středa 17.8.2022
ráno snídaně, možnost nákupu v Penny
8:00 odchod /Březnice SOŠ 24 – Horčápsko 28/
8:45 krátká přestávka
9:00 odchod /Horčápsko 28 – Tochovice kostel 31/
9:30 dlouhá přestávka, polévka – přístup k věcem
10:00 odchod /Tochovice 31 – Ostrov 33,5/
10:30 krátká přestávka
10:45 odchod /Ostrov 33,5 – Pod Vojnou 37 – Beránky 39,5/
12:00 dlouhá přestávka – přístup k věcem
12:30 odchod /Beránky 39,5 – Hatě 42,5 – Svatá Hora 44,5/
13:30 Svatá Hora – návštěva baziliky, odpočinek, osobní hygiena a volno
17:00 mše svatá (možná účast dalších farníků), zakončení pouti

Přihláška na pěší pouť z Blatné na Svatou Horu
Jméno a příjmení ..............................................................
Adresa ...............................................................................
Rodné číslo ........................ Datum nar. ........................
Číslo OP (kdo má) ............................. Tel. ......................…

Po příchodu na Svatou Horu bude možné použít zázemí v exercičním domě
(osobní hygiena, převlečení).
Návrat domů ve středu po mši svaté ve vlastní režii.
Cena
Putování oba dny s noclehem a jídlem v Březnici - 700,Putování pouze na 1 den (nutno přihlásit) - 200,Důležité informace
1. Přihlásit se může každý, kdo respektuje náboženský ráz a smysl putování.
2. Nezletilý se může zúčastnit jen se souhlasem zákonného zástupce, nejlépe
v doprovodu dospělého.
3. Vyplněnou přihlášku (spodní část letáčku) nutno odevzdat panu faráři
nebo Lence Scheinherrové do konce června spolu s úhradou ceny.
4. Je zajištěno „doprovodné vozidlo“, díky tomu budete s sebou nosit jen
nezbytné věci. Vše ostatní zabalit pouze do jednoho zavazadla. Počítejte s
přístupem k věcem, jak je uvedeno, jinak bude možný příjezd auta na jiná
místa pouze v nouzových případech.
5. Kromě uvedených případů je stravování ve vlastní režii. V doprovodném
vozidle bude k dispozici neperlivá voda na dolití do malých lahví.
6. Vezměte si s sebou růženec, případně modlitební knížku.
7. Předem si připravte: pevné pohodlné boty, kšiltovku, několik párů
ponožek, batůžek
8. Zkontrolujte platnost dokladů (včetně karty zdravotní pojišťovny).
9. Připravte si používané léky, pořiďte si náplasti, zásyp, desinfekční
prostředek, repelent proti klíšťatům.

Souhlasím s uvedenými podmínkami.
Rozumím, že úhrada je nutná k zajištění ubytování
se stravováním, a tímto je nevratná.
...........................................
podpis / příp. podpis rodiče

