152 km pěší cesty, průměrná denní trasa 25 km bez ohledu
na počasí, možné i nepohodlné noclehy ve školách, někdy i
ve stodolách (prostě je lepší být mile překvapený…).
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Odjezd kolem poledne 5. 8. 2011
(z Přerova nebo Olomouce)
návrat v noci z 11.8. na 12. 8. 2011.
Přihlásit se můžete: do 15. 7. 2011.
Cena: 1300,- Kč (zahrnuje
organizační účely, zdravotní
pojištění, cestovné do Polska a zpět,
pojištění).
Zájemcům, kteří se chystají na pouť
poprvé, zašleme podrobnější
informace o organizaci cesty.
Podrobné informace ohledně
odjezdu obdržíte poštou nebo emailem několik dnů před odjezdem.
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S dotazy se můžete obracet:
na P. Jana Šimoníka,
(tel.: 776 060 825,
e-mail:
jansimonik@seznam.cz)

nebo na P. Pawła Zaczyka,
(tel.: 736 139 264, e-mail:
pawelzaczyk@onet.eu )

Přihlášky a peníze (složenkou) posílejte na adresu:
P. Jan Šimoník, Zákostelí 36, 768 02 Zdounky
nebo P. Paweł Zaczyk, Kostelní nám. 161/2, 787 01 Šumperk
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