
 

Hlízovský unikátní spolek  
 

spolu se Starokolínským okrašlovacím spolkem, Hornickým spolkem Barbora, spolky 

Kaňkovské sedlo, Malíňačky, Nebovidská tvrz, Denemark, knihovnou Miskovice, Galerií 

Středočeského kraje, Vinnými sklepy Kutná Hora, Římskokatolickými farnostmi Sedlec, Kutná 

Hora a Záboří nad Labem, L. Krátkým z Grunty a  R. Pospíšilem ze Záboří nad Labem  
 

pořádají  2. ročník poznávacího pochodu/cyklovýletu 
 

Jarní putování se sv. Jakubem 
 

 v sobotu 13. května 2017 
 
 

Navštívíte místa v okolí Kutné Hory, která nejsou veřejnosti běžně přístupná, oživená 

programem pro děti i dospělé, který připravují spolupořádající organizace i jednotlivci. 
 

Start: Hlízov - kulturní dům 7:15 - 11:00 

Cíl:  Hlízov - kulturní dům 12:00 - 17:00 
 

Trasy: pěší: 7,5 - 30 km (+ 3,5 km Hlízovem),  cyklo: 22 - 75 km (+ 9 km pro děti) 
  

Prezence:  na startu vyplněním startovního lístku 
 

Startovné: 40,- Kč, děti a mládež 6 - 15 let 10,- Kč, děti do 6 let zdarma 
 

Každý účastník obdrží na startu mapu s vyznačenou trasou s kontrolními místy a se slovním popisem 

tras, absolventskou vizitku akce a vlastnoručně vyrobenou pamětní „placku“ s pomocí lektorky 

Gasku Kutná Hora.   

V cíli obdrží každý účastník, který se prokáže razítky získanými v kontrolních bodech, diplom. 
 

Na startu bude možné zakoupit výroční turistickou nálepku č. 331 - Jarní putování se sv. Jakubem 

okolím Kaňkovských vrchů 1. ročník 2016 a turistickou vizitku CZ-3731 Hlízov. 
 

Kontrolní místa: Hlízov, Starý Kolín, Grunta, Kaňk, Malín, Záboří nad Labem, Sv. Kateřina, 

Jakub, Miskovice, Nebovidy, rozhledna Vysoká – aktivity pro děti i dospělé 
 

Občerstvení:  z vlastních zásob a v restauracích na trasách 
 

Zajímavosti na trasách: 
V řadě obcí budou výjimečně otevřené kostely s možností prohlídky. Navštívíte Nebovidskou tvrz, 

vinici Nad kapličkou s degustací místního vína, expozici hornictví na Kaňku, vystoupáte na 3 

rozhledny (Kaňk, Vysoká, Kolín), seznámíte se s prací včelaře v Záboří nad Labem. Můžete 

navštívit i zámek Kačina ...  

Hlízov: kaple na hřbitově – unikátní výstava fotografií Ivany Soukupové z její pěší, 3200 km dlouhé 

pouti Svatojakubskou cestou z Prahy do Santiaga de Compostely 

Kaňk: bývalá radnice – výstava fotografií Aleny Prausové „Čeho jste si po cestě možná nevšimli?“ 

 
    Tato akce se koná za podpory Města Kutná Hora 
 

 
         Další informace na www.hlizovskyspolek.cz, nebo tel.: 732 501 009 

http://www.hlizovskyspolek.cz/

