Přihláška

Organizace

(uzávěrka přihlášek 11.08.2022)

Přihlašuji se závazně k pěší pou� v termínu
17.-24.09.2022
Jméno a příjmení
Ulice a číslo
PSČ a obec
Datum narození

Telefon

Průvodci
Dr. theol. Petr Křížek: majitel cestovní kanceláře
specializované na české poutní cesty do Izraele
a cesty německojazyčných křesťanských skupin
po ČR. Jako člen předsednictva Sdružení Ackermann-Gemeinde se angažuje v česko-německých vztazích.

Pořadatel

Jazyky

CK Křížek, s.r.o., Hájíčkova 206/15, 143 00
Praha, www.krizek-reisen.cz

normální

vegetariánská

Ubytování:
dvoulůžkový nebo vícelůžkový pokoj
jednolůžkový (pokud je to možné)
Žádám o snížení ceny účastnického poplatku
Datum, místo, podpis
Přihlášku zašlete prosím na adresu:
Ackermann-Gemeinde Diözesanstelle München und
Freising, PF 34 01 61, 80098 München nebo emailem
na muenchen@ackermann-gemeinde.de

pouť po Čechách
Vyvedeš mě do
dálek

Claudia Kern, M.A.: vedoucí diecézní pobočky
Ackermann-Gemeinde v diecézi Mnichov a Freising, zasvěcená sestra komunity Emmanuel.
Zkušenos� s vedením pěších exercicií v pouš�.

E-Mail

Strava:

Česko-německá pěší

Ve spolupráci s:
Ackermann-Gemeinde
in der Erzdiözese München und Freising
PF 34 01 61, 80098 München
Tel.: 089 272 942-25
muenchen@ackermann-gemeinde.de
www.ackermann-gemeinde.de/muenchen
Sdružení Ackermann-Gemeinde (Praha)
www.ackermann-gemeinde.cz
Ackermann-Gemeinde je společenství v
katolické církvi usilující o dobré česko-německé
sousedské vztahy.

17.-24.09.2022

Nadechnout se...

Informace

Téma
„Vyvedl mě do dálek, učinil mě volným…“, říká
žalmista v Žalmu 18,20, a v krajní �sni tak
zažívá zkušenost pomoci a svobody, kterou
daruje Bůh.
Putování znamená vykročit do neznáma,
vydat se na cestu, opus�t své zvyklos�, být na
cestě s Bohem a nechat se vést. Znamená to
také vzdát se svého komfortu, vyvinout
námahu, ale také odstoupit od staros�
všedního dne a získat nové poznatky
a zkušenos�. Putování se také může stát
okamžikem setkání s Bohem.
Na pouť se chceme vydat pěšky jako obyčejní
poutníci. Cesta nás povede přírodou
severních a středních Čech, lesy a poli, kopci
i nížinami, podél Labe, i malými vesničkami.
Svým putováním se dotkneme církevní
historie Čech - zastavíme se v Mělníku, kde je
uc�vána sv. Ludmila, a ve Staré Boleslavi, kde
je připomínán sv. Václav. Obě tyto osobnos�
nás budou na naší cestě provázet.
Srdečně zváni jsou všichni �, kteří se chtějí
vydat
na
cestu v
česko-německém
společenství, kteří chtějí poznat českou zemi
na vlastní kůži a mají touhu přiblížit se opět
trochu
více
Bohu.
Předpokladem
k celodenním pěším pochodům je dobrá
fyzická kondice.

Detaily
•
•
•
•
•
•
•
•

termín: 17.-24.09.22, od soboty (příjezd) do
sobotyúterý (odjezd)
pěší pouť Ús� nad Labem – Stará Boleslav
s průvodcem
6 dní pochodu, 120 km
7 noclehů (jednoduché ubytování)
ubytování s polopenzí, po cestě občerstvení
(piknik)
transport zavazadel
duchovní zamyšlení na každý den
česko-německá poutní skupina
(s překladatelem)

Otevřít se Bohu…

Velké Březno
Aussig /
Ús� nad Labem
Úštěk
Chudolazy

Ceny

Mělník

V ceně je zahrnuto ubytování, strava
a průvodcovské služby.
Běžná cena
Snížená cena*
EUR Kč
EUR Kč
655 16.375
280 7.000
*Studen� a účastníci s nižšími příjmy mají možnost
požádat o snížení ceny.
Minimální počet zájemců: 9 osob
Příplatek za jednolůžkový pokoj
(pla� pro 4 ze 7 noclehů): 120 EUR | 3.000 Kč
Storno: do 11.08.22 – žádné poplatky
od: 12.08.22 8.200 Kč | 07.09.22 12.250 Kč
16.09.22 16.375 Kč

Neratovice
leichte Änderungen möglich

Odpočinout si...

Vyjít ven…

Altbunzlau/
Stará Boleslav

