
 

Bylinkaření, místa s energií, výhledy okolo Hosína  
a Těšínský pramen 

 

Termín konání: středa 1.06. 2016 odpoledne 
 

Doprava: autobus č. 4, odjezd 14:10 od nádraží směr Hluboká 
Délka: 3,2 km, alternativa 6,5 km 
 

Plán vycházky: 
Příjezd na zastávku MHD - U mezinárodní školy ve 14:41 
Odtud s průvodkyní Annou Ambrozovou na tato místa: 
 

Kaplička – místo se zajímavou energií, dubová alej s loukou, po cestě  
budeme „bylinkařit“  
Račice, alternativa trasy pro zdatné – místo výhledu: Českobudějovická 
pánev, Hluboká, Šumava, Kleť, Slepičí hory, vesnice v okolí ČB, Lišovský 
práh, ……) Solidní výhled je i od silnice pod Račicí.  
 

Dále ke kostelu sv. Petra a Pavla do Hosína - prohlídka vč. kaple s 
freskami hvězdného nebe, místo se zajímavou energií, do 17:00 
otevřena kavárnička vedle kostela 
 
Zastávka MHD Hosín U školy odjezd dle celkového tempa 16:42, 16:58 
nebo 18:30 hod. 
  
Možnost pokračování pěšky k Těšínskému prameni - alternativa pro 
zdatné a je to jen z kopce :-) 
Procházka lesem nebo kratší po silnici 
Těšínský pramen s dobrou vodou, místo se zajímavou energií 
Odjezd ze zastávky Hrdějovice točna –18:00, 18:34, 18:43, 19:05 
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