
Expedice 2020 

Vytvořil: Josef 



Tým – „Je nám to jedno“ 



Stříbrná expedice 

Po Středočeském kraji a okrajem Prahy 

Díky koronaviru 



 

 

 

Členové stříbrné expedice 2020 

• Eliška (Eli) 

• Nikola (Nik) 

• Martin  

• Tomáš (Tom) 

• Kristýna (Týna) 

• Imrich (Imra) 

• Josef  (Pepe) 

 

 



 
1. den - 15,3 km 

Unhošť- Přírodní park povodí Kačáku - Rymáňský rybník - U Rymáňského kříže - Červený Újezd – 

Hájek - Hájecká cesta a její kaple - Tvrz Litovice- Litovický rybník - Hostivické rybníky a rybníčky - Sobín 

 



Den za námi  

První den jsme zvládli bez potížích. 

Samozřejmě jsme byli i trochu unavení, 

ale i tak jsme šli hrát hry a užívat si to, 

že jsme venku a můžeme se dobře 

bavit.  



Opékaní buřtů  

Jak jinak zakončit den než opékáním a 

povídáním si u ohně.  



Ale u opékání jsme neskončili  

Ten večer jsme ještě slyšeli vyprávění o 

plnění amerického snu - o cestě do 

Ameriky a jaké to bylo. Takže jsme 

poslouchali a přemýšleli jsme nad tím, 

co chceme v životě si splnit my. Každý 

si z vyprávění vzal něco do života. 



Ráno 

Vstáváme brzy.  

Prší a prší, ale to nevadí.  

K snídani si dáváme těstoviny. 

Pak balíme a vyrážíme.  

Pláštěnky jsou hit dne. 



2. den – 15,7 km 
Sobín - Hostivice Sadová - Peterkův rybník - V šancích - rybník Prasečák - Bělohorské zahrady - Bitva na 

Bílé Hoře - Letohrádek Hvězda - Klášter Bílá Hora  - Klášter Řepy – Dolejšák - Na Kálku –  

Sobínský potok - Sobín 



Zastávky  

Vidíme. 

Vnímáme. 

Příroda. 

Krásy. 



Zastávky  

Poznáváme. 

Bílá Hora. 

Pamatujeme. 

Naučné stezky. 



Zastávky  

Odpočíváme. 

Svačíme. 

Povídáme. 

A třeba jen čučíme.  



 

 

Den za námi  

Pršelo a pršelo. 

Je to za námi. 

Vaříme. 

Hrajeme hry. 



Host 

Vyprávěla nám jaký je život venku, 

když opustíme dětský domov a jak se 

postavit na vlastní nohy.  

Povídali jsme i my o našich osudech, 

pro něktré z nás to bylo těžké, beze slz, 

ale byl to také krok k tomu, abychom se 

s tím smířili. Tímto jsme se ještě více 

sblížili a udělali jsi mezi s sebou pouto, 

které vydrží mnoho let. 



Ráno 

Snídáme. 

Balíme. 

Kecáme. 

Uklízíme. 

Vyrážíme. 



3. den – 16,7 km 
Sobín - Kalý rybník - Břevský rybník - Strahovský rybník - Bašta - Chýně - Hájek - Červený 

Újezd - U Staré zvonice - Rymáň - Uhlířská cesta - Unhošť 



Přestávky a zastávky 



Jsme v cíli 

Tak nakonec jsme všichni došli.  

Ve zdraví a dobrou náladou. 

Expedici jsme si moc užili. 

Mnohé zažili. 

Zážitky máme na celý život. 



Bylo to super 


