
PREDPRÁZDNINOVÝ PUTák  

Pro mládež               14 – 25 LET 

 

Sraz: středa 27.6. v 6:45 na Návrat: z Velehradu do Bučovic ve 

vlakovém nádraží v Bučovicích                                                                         čtvrtek 28.6. v 17:57 

 

Dokážeš být bez internetu a sociálních sítí dva dny? Dokážeš si poradit i mimo civilizaci; v lese, při 

rozdělávání ohně, spaní pod širákem, nebo pod stanem, když bude pršet? Dokážeš ujít 20 km za den, i když 

bude pražit slunce, nebo za deště? Na tyto otázky najdeš odpověď během našeho putování z Jestřabic 

nádherným krajem Chřibského přírodního parku se zříceninou hradu Cimburk, nebo místem, kde sv. Cyril 

se sv. Metodějem založili první klášter na Moravě, kde přeložili bohuslužebný řád do moravské řeči. Cílem 

je Velehrad, místo, kde se psaly dějiny naší kultury. Co pro to musíš udělat? Vyplnit přihlášku, mít chuť 

společně vyrazit a dobře se na to připravit. Pokud jsi třikrát odpověděl ano- těšíme se na Tebe;-) O. Tomáš 

Fránek a Veronika Zbožínková. Kontakt: 777 210 010, bucovice@dieceze.cz. Je možné po domluvě přespání 

na faře v Bučovicích z 26.6 na 27.6. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Puťák Jestřebice – Velehrad 

26. – 27. června 2018 

Přihláška 

 

Jméno a příjmení  ……………………………………………………   Bydliště:  …………………….……………………………………………..........   

 

Tel.  ......……………….…...    E mail: .....................................  Podpis jednoho z rodičů  ……………………………………………….       

 

Důležité postřehy a sdělení:   (zdrav. potíže, nápady).…………………………………………………………………………………………… 

                                                           

Seznam doporučených věcí  

Základní výstroj: 

• Batoh na pouť, dobré a prošlápnuté turistické boty + lehké boty na přezutí ... 

• Karimatka, spacák, spolehlivá pláštěnka 

Oblečení: 

• Oblečení do terénu (praktické věci, ve kterých se dobře půjde) – asi kraťasy, každopádně větrovku, případně flízku (podle počasí)  

• Oblečení na noc (pyžamo), náhradní ponožky, spodní prádlo, tričko, šátek, pokrývka hlavy!, osobní potřeby, doklady 

• Hygienické potřeby, ručník 

• Jídelní misku nebo hrnek +  lžíce 

• Petflašku s vodou, nějaké sladkosti na doplnění energie 

• Spolehlivou baterku, nůž 

• Kartičku zdravotní pojišťovny, OP, ŘP, drobné peníze (150 Kč) 

• Zápisník a psací potřeby; můžete si vzít malé Písmo sv., breviář v mobilu, pokud si jej umíš stáhnout z internetu, růženec 

• Potřebné léky (paralen, živočišné uhlí...), náplasti na puchýře,. Samozřejmostí jsou léky nutné – tedy ty, které berete pravidelně, 

kapesníky, toaletní papír 

mailto:bucovice@dieceze.cz

