
 STŘELA Žebrák 

Turistický oddíl POUTNÍCI 

Vás srdečně zve na 

9. výpravu - Cesta do Jerusalema 

O víkendu 6. - 8. března nás čeká vícedenní výprava s podtitulem Cesta do Jerusalema. Jerusalem je vesnička 

na jih od Příbrami, která se nachází blízko místa, kde budeme ubytováni. 

Na výpravě se můžou děti těšit hned na několik historických zpestření. V sobotu nás čeká výprava k památníku 

Vojna, pracovnímu táboru předchozího režimu. Dále navštívíme keltské valy u Třebska, následuje obec 

Kamenná, kde prozkoumáme opuštěný zámek a navštívíme téměř 300 let starý židovský hřbitov. Vracet se 

budeme přes žárové pohřebiště u Lazska. V neděli dopoledne se zastavíme u památníku poslední bitvy 2. 

světové války: bitvy u Slivice. Cestou na vlak se ještě podíváme na Kozí vrch, kopeček z kterého je vidět do okolí 

celé oblasti. 

Sraz bude tentokrát netradičně v Hořovicích na autobusové zastávce Valdek II (u obchodního řetězce Lidl) v 

16:30. Pojedeme autobusem do Lochovic a odtud vlakem do Milína, odkud to není do místa našeho bydliště 

daleko. Návrat je plánován v neděli v 16:19 na náměstí v Žebráku. 

Ubytováni budeme v budově fary v obci Slivice se základním zázemím (kuchyňka, záchody, sprcha). Spát 

budeme ve vyhřívané místnosti ve spacácích. Budeme spát na zemi, proto je nutné vzít si s sebou karimatku. 

Vzhledem k tomu, že je výprava organizačně náročnější, je třeba se na výpravu přihlásit, a to nejpozději do 

středy 4. března. Nenahlášeným dětem nebudeme schopni garantovat odvoz ani stravu! Přihlašovat děti 

můžete prostřednictvím mailu na turistika.zebrak@seznam.cz, v krajním případě na číslo 606 851 610.  

S sebou je třeba zabalit si 2 zavazadla. Jedno s věcmi, které budou odvezeny autem, druhé s sebou na záda. 

Zavazadlo s sebou do autobusu:  

● Svačinu (první společné jídlo bude až večeře) 

● Pití 

● Pláštěnku 

● Peníze cca 500kč 

● Šátek na hry 

● Tužku a papír 

Zavazadlo, které bude odvezeno autem: 

• Spací pytel 

• Karimatka 

• Oblečení na spaní 

• Náhradní boty, ponožky, spodní prádlo 

• Baterka 

• Hygienické potřeby 

• Plyšák na spaní 😊  

V případě jakýchkoli dalších dotazů pište na mail turistika.zebrak@seznam.cz, případně můžete 

volat na mobil 606 851 610. 

Z vedoucích se na všechny těší: Plamínek, hlavní vedoucí akce 
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