
Zajímavosti a aktivity na trasách 
 (v abecedním řazení) 

 

Hlízov - Start a Cíl   7:15 - 17:00 
  - kulturní dům   7:15 - 11:00 výtvarná dílna s J. Duškovou z Městské knihovny Kutná Hora 

      7:15 - 17:00 výstava o osudu pamětní desky legionáře Františka Kočárníka 
      7:15 - 17:00 výstava fotografií I. Soukupové ze Svatojakubské cesty 
            - kaple na hřbitově  7:30 - 17:00 výstava obrazů kutnohorského výtvarníka Mgr. Vladimíra Císaře  
            - před hřbitovem  7:30 - 17:00 dílnička pro děti i dospělé Mgr. L. Lisé z Hlízovského unikátního spolku 
  - památník       památník obětem 1. světové války 
 
Červené Pečky - památníky     památník TGM, pamětní deska obětem 1. a 2. světové války 
 
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) 
   - památník      památník obětem 1. světové války 
 
Chotusice - památník      památník obětem 1. a 2. světové války 
 
Jakub - kostel    8:30 - 14:00 individuální prohlídka kostela sv. Jakuba s výkladem 
           - památník       památník obětem 1. světové války   
 
Kačina - zámek    9:00 - 17:00 možnost prohlídky zámku za obvyklé vstupné  

   - skleník    9:00 - 15:00 pro účastníky pochodu zdarma prohlídka skleníku s výkladem 
zámeckého zahradníka Romana Kváče 

    - park       „Učebna v lese“ – volně přístupná interaktivní expozice  
 
Kaňk - kostel      8:00 - 16:30 individuální prohlídka kostela sv. Vavřince 
          - centrum Mozaika       8:00 - 16:30 občerstvení, jízda na koni, aktivity spolku Kaňkovské sedlo 
          - památník         památník obětem 1. a 2. světové války   
          - rozcestí Kamenná baba 7:45 - 16:00 výklad spolku Denemark o energetických místech v krajině 
          - rozhledna    10:00 - 18:00 vstupné 60,-  Kč, děti, důchodci a ZTP 30,- Kč 
 - NPP Kaňk       Jde o světově nejvýznamnější paleontologickou lokalitu  
         svrchněkřídového období v Česku – pozůstatky mořského příbojového  

útesu křídového stáří (vrchol Kaňku v oněch dobách tvořil ostrov, 
vyčnívající z moře). 
 

Kobylnice - památník      památník obětem 1. a 2. světové války 
 
Kutná Hora - centrum města     možnost individuální prohlídky památek Unesco za obvyklé vstupné 

 - vinice Nad Kapličkou 9:30 - 17:00 průchod vinicí firmy Vinné sklepy Kutná Hora                         
 

Malín - památník       památník obětem 1. a 2. světové války 
 - kostel    7:45 - 13:00 prohlídka kostela sv. Jana a Pavla s výkladem Jaroslava Zatočila 

i o Slavníkovcích a mincovnictví v Malíně v 10. století    
 - kostel     7:45 - 13:00 individuální prohlídka kostela sv. Štěpána 
 - před kostelem   7:45 - 13:00 aktivita spolku Malíňačky pro děti i dospělé před kostelem sv. Štěpána 
 

Miskovice - památník      památník obětem 1. a 2. světové války 
  

Mladý Hlízov - Šífovka      bývalý plavební kanál Šífovka 
    - bývalý mlýn  9:00 - 15:00 individuální prohlídka exteriéru bývalého mlýna  

a funkční vodní elektrárny 
 
Nebovidy - tvrz    11:00 - 16:00 individuální prohlídka tvrze a nově objeveného podzemí, kterou 

umožní spolek Nebovidská tvrz 
- památník  památník obětem 1. a 2. světové války 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ates
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%ADda


 

Nové Dvory - vodárenská věž 8:00 - 14:00 prohlídka s možností výstupu 
  - základní škola  8:00 - 14:00 individuální prohlídka bývalého zámku rodu Chotků s výkladem, 

         promítání záznamu ze sondáže krypty hrobky Chotků 
    - kostel   8:00 - 14:00 výstava výtvarných děl S. Tyrkasové a dětí z Nových Dvorů  

v kostele sv. Martina 
    - Mariánský sloup        
    - muzeum (síň)  8:00 - 14:00 individuální prohlídka expozice Historie Nových Dvorů 
    - památník     památník obětem 1. a 2. světové války 
    - Chotkovská hrobka    prohlídka exteriéru  
    - kostel      prohlídka exteriéru kostela sv. Anny (interiér je v rekonstrukci) 
    - klášter      prohlídka exteriéru 
 
Nový rybník - rybník      jedná se o významné stanoviště regionálního významu 

pro kuňku ohnivou 
 
Sedlec - katedrála   10:00 - 16:00 možnost individuální prohlídky katedrály Nanebevzetí Panny Marie 

za obvyklé vstupné 
      - kostnice    9:00 - 16:00 možnost individuální prohlídky kostela Všech Svatých s kostnicí  

za obvyklé vstupné 
 
Starý Kolín - kostel   8:30 - 13:00 individuální prohlídka kostela sv. Ondřeje 

10:00, 12:30 komentovaná prohlídka kostela sv. Ondřeje a nově opravených kapliček 
s výkladem B. Lískové ze Starokolínského okrašlovacího spolku  

15:00     pravidelná mše svatá  
- minipivovar  9:00 - 21:00 prohlídka nového rodinného Bašteckého pivovaru s výkladem zdarma, 

ochutnávka piva a zelných salátů za sníženou cenu 
  - památník      památník obětem 1. a 2. světové války   
   
Sv. Kateřina  - kostel   8:30 - 15:00 prohlídka kostela sv. Kateřiny s výkladem Lenky Krajíčkové 

   - památník     památník obětem 1. a 2. světové války 
 
Vysoká - rozhledna   11:00 - 17:00 aktivita D. Strbíkové z knihovny Miskovice 
         pro účastníky pochodu vstup na rozhlednu zdarma 
 
Záboří nad Labem - farma  9:00 - 15:00 výklad Mgr. R. Pospíšila o včelaření (ulice Hlavní č.p. 204), ochutnávka  
         medoviny, eventuálně možnost koupě medu 
                                  - kostel  9:30 - 11:30 individuální prohlídka kostela sv. Prokopa 
      - památník    památník obětem 1. a 2. světové války   
             
Žehušice - památník      památník obětem 1. světové války   

 
U objektů, kde není uvedeno vstupné, je prohlídka i aktivity pro účastníky Jarního putování zdarma.  
Na trasách jsou i další zajímavosti, které jsou volně přístupné.  

 
 
Restaurace na trasách s možností teplých jídel:      
 

Kačina:   Hostinec Na Huse (11:00 – 22:00) 
 

Kaňk:   Restaurace Havířská bouda (u rozhledny) (10:00 – 23:00) 
   Restaurace Na Pašince (mimo trasy – na kruhovém objezdu)  
 

Kutná Hora:  výběr z restaurací v centru města 
 

Nové Dvory: Zámecká restaurace (10:00 – 23:00) 
Restaurace U Hájků (10:00 – 24:00) 

    

Přítoky:  Restaurace Přítoky (10:00 – 15:00) 
 

Sedlec:  Restaurace U Zlatého lva (10:00 – 2:00) 
   Restaurace U Balánů (11:00 – 22:00) 
   Restaurace U Růže (10:00 – 22:00) 


