
Zajímavosti a aktivity na trasách 

Hlízov - kulturní dům 7:15 - 11:00 výtvarná dílna lektorek GASKu Kutná Hora
            - kaple na hřbitově 7:30 - 17:00 výstava fotografií I. Soukupové z jejího putování

Svatojakubskou cestou
            - před hřbitovem 7:30 - 17:00 dílnička pro děti i dospělé Mgr. L. Lisé 

z Hlízovského unikátního spolku

Grunta - kostel 9:00 - 15:30 prohlídka kostela s výkladem Mgr. L. Krátkého
aktivita pro děti 

Habrkovice - ZOOpark Ringelland 9:00 - 18:00 vstupné do parku s individuální prohlídkou dobrovolné
14:00 pravidelné představení (100,- Kč, děti od 3 let 50,- Kč)

Jakub - kostel 8:30 - 13:30 individuální prohlídka kostela sv. Jakuba

Kaňk - kostel   8:00 - 16:30 individuální prohlídka kostela sv. Vavřince
          - Mozaika             8:00 - 16:30 občerstvení, jízda na koni, aktivity spolku Kaňkovské sedlo
          - muzeum hornictví 11:00 - 16:00 prohlídka muzea, které zřídil Hornický spolek Barbora
          - radnice č.p. 1   8:00 - 16:30 výstava fotografií A. Prausové, občerstvení
          - rozcestí Kamenná baba 10:30 - 15:30 výklad spolku Denemark o energetických místech v 

krajině
          - rozhledna 10:00 - 18:00 vstupné 60,-  Kč, snížené 30,- Kč

Kolín - rozhledna 9:00 - 18:00 vstupné 50,- Kč, děti 6-15 let 30,- Kč, děti do 6 let 0,-

Kutná Hora - vinice Nad Kapličkou 10:00 - 15:30 výklad firmy Vinné sklepy Kutná Hora o vinařství v Kutné
Hoře s možností ochutnávky místních vín za úhradu

Malín - kostel 8:00 - 12:30 individuální prohlídka kostela sv. Štěpána
            - před kostelem 8:00 - 12:30 aktivita spolku Malíňačky pro děti i dospělé

Miskovice - u knihovny 10:30 - 14:30 aktivita knihovny Miskovice

Mladý Hlízov - bývalý mlýn 9:00 - 15:00 individuální prohlídka exteriéru bývalého mlýna 
a funkční vodní elektrárny

Nebovidy - tvrz 10:00 - 15:00 individuální prohlídka tvrze, kterou umožní spolek
 Nebovidská tvrz, +pohádkový sklep, střelnice pro děti

Starý Kolín - kostel 9:00 - 13:00 individuální prohlídka kostela sv. Ondřeje
9:30, 11:30 komentovaná prohlídka kostela sv. Ondřeje a nově 

opravených kapliček s výkladem B. Lískové ze 
Starokolínského okrašlovacího spolku 

15:00   pravidelná mše svatá 
                    - Mini ZOO 9:00 - 17:00 vstupné: 30,- Kč děti i dospělí,  30,- Kč jízda na koníkovi

Sv. Kateřina  - kostel 9:00 - 15:00 individuální prohlídka kostela sv. Kateřiny 
a aktivita L. Krajíčkové

Vysoká - rozhledna 10:00 - 17:00 aktivita D. Strbíkové z knihovny Miskovice
pro účastníky pochodu vstup na rozhlednu zdarma

Záboří nad Labem - farma 9:00 - 16:00 výklad Mgr. R. Pospíšila o včelaření (ulice Hlavní č.p. 204)
                                  - kostel 9:30 - 11:00 individuální prohlídka kostela sv. Prokopa
            
U objektů, kde není uvedeno vstupné, je prohlídka i aktivity pro účastníky Jarního putování zdarma. 
Na trasách jsou další zajímavosti, které jsou volně přístupné.


