
Zahájení poutní sezóny na Skocké stezce – společná pouť z Teplé do Skoků 2022 
 
Sraz a prezence účastníků: čtvrtek 30.6.2022 v Teplé, od 12:00 do 12:45 před klášterním kostelem (příp. 
v chodbě před pokladnou vedle kostela). 
V 13:00 v konventní kapli kláštera u obrazu P. Marie Skocké zahájení pouti, odchod na trasu od kostela 
v cca 13:15. Dobu před srazem a zahájením poutě můžete využít k prohlídce kláštera a k návštěvě 
restaurace. Doporučený příspěvek pro poutníky na osobu a den je 25,- Kč. 
 

Doprava: do Teplé a ze Skoků individuálně, převoz vozidel a zavazadel mezi etapovými místy zajištěn. 
 

Stravování: individuálně, na trase počítejte s tím, že jsou zde omezené možnosti nákupu občerstvení a 
jídla. V Nežichově možnost domluvení společné večeře a snídaně, v Krásném Údolí možnost oběda 
s dovozem hotového jídla dle aktuální nabídky, v Toužimi možnost večeře v některé z místních 
restaurací, možnost společné snídaně, ve Skocích možnost společného jídla. 
 

Ubytování: individuálně (nutno si zajistit dostatečně v předstihu) v místních hotelech či penzionech 
(Teplá, Toužim), jinak nocleh ve vlastním spacáku, karimatce, stanu, při nepříznivém počasí pod 
střechou, přístřeškem. Počítejte s omezenou možností hygieny.  

 
 
 

Itinerář poutě 
 
I. etapa, čtvrtek 30. června 2022 
12:00-12:45 – Teplá, klášter. Sraz a prezence účastníků u kostela. 
13:00 – Teplá, klášter. Zahájení poutě v konventní kapli. 
13:20 – Teplá, klášter. Sraz poutníků a odchod na trasu před kostelem. 
15:30-16:15 – Dobrá Voda. Zastávka v sídle Českého západu. 
16:45-17:00 – Nový Dvůr. Zastávka v trapistickém klášteře Matky Boží. 
18:30-18:45 – Branišov. Zastavení u kaple sv. Blažeje. 
19:15 – příchod na Biofarmu Belina. 
 

II. etapa, pátek 1. července 2022 
7:00 – Nežichov, Biofarma Belina. Snídaně. 
7:30 – Nežichov, Biofarma Belina. Sraz poutníků a odchod na trasu. 
8:15-8:30 – Třebouň. Zastavení v kapli Bolestné P. Marie. 
10:00-10:30 – Kosmová. Zastavení v kapli na návsi. 
12:15-12:45 – Sedlo. Zastavení na farmě U Květoňů. 
13:45-14:30 – Krásné Údolí. Zastavení u kostela sv. Vavřince, oběd. 
15:30-16:00 – Přílezy. Zastavení u Širokých a kostela sv. Bartoloměje. 
17:00-17:30 – Útvina. Zastavení u kostela sv. Víta. 
18:45 – předpokládaný příchod do Toužimi, uložení obrazu do kostela.  
 

III. etapa, sobota 2. července 2022 
8:30-9:00 – Toužim, snídaně. 
9:00-9:50 – Toužim. Prohlídka zámku. 
10:00 – Toužim. Sraz poutníků v kostele Naroz. P. Marie. 
11:15-11:45 – Radyně. Zastavení v keramické dílně U Chmelařů. 
13:45-14:15 – Sovolusky. Zastavení u kaple sv. Jakuba Většího. 
15:30 – předpokládaný příchod do Skoků 
 

Kontakt na organizátory: p. Schierl 723246041, pí. Schierlová Luňáčková 723107561. 
Bližší informace: www.skoky.eu.  


