
Putování s Pinkausem Šerpinským 
Procházky krajinou po stopách dávných časů s jejich očitým svědkem (!)

Ve spolupráci s Regionálním muzeem v Jílovém

Program procházek od ledna do června 2023:

Sobota 21. 1.  ZLATODOLY U PETROVA
Velký těžební areál mezi Davlí a Petrovem, lokalizace zaniklé středověké vsi 
Celá trasa cca 3 hodiny; sraz v Davli u nádraží v 10:15 h., konec tamtéž

Sobota 25. 2.  STŘEDOVĚKÉ KOMUNIKACE NAD ZBRASLAVÍ
Monumentální pozůstatky cesty ze Zbraslavi na jih, cesta k brodu ve Vraném, 
cesta do Jíloviště. Celá trasa cca 3 hodiny; sraz na Zbraslavi, autobusová zastávka MHD 
Baně v 10:10 h., konec Jíloviště

Sobota 25. 3.  KUDY SE CHODÍ DO KRAJE BECHYŇSKÉHO …
Pátrání po cestě zmíněné v Kosmově kronice, středověká dálnice u dálnice současné, 
hora Osek, hrádek Kazín a mnoho dalších pozoruhodností. Celá trasa cca 4 hodiny; 
sraz v Jílovišti u obecního úřadu v 10:00 h., konec Kazín či Černošice

Sobota 29. 4.  Z VRANÉHO NA ZVOLSKOU HOMOLI
Výprava k pozůstatkům hradu na Zvolské homoli s krásnými výhledy do údolí Vltavy, 
prohlídka zaniklé středověké vsi Hřibov a dobývek po zlatě v jejím okolí
Celá trasa cca 4 hodiny; sraz ve Vraném nad Vltavou na nádraží v 10:30 h., konec tamtéž

Sobota 20. 5.  K STAROBYLÉMU BRODU U ŽIVOHOŠTI
Procházka rozsáhlým úvozovým systémem cesty k zatopenému brodu přes Vltavu, 
románská bazilika sv. Fabiána a Šebestiána, levobřežní úvozy nad brodem, středověká 
cesta do Blažimi. Celá trasa cca 5 hodin; sraz v Chotilsku Živohošti v 10:00 h. (doprava 
vlastní, sdílená, upřesníme, aktuální informace naleznete na stránkách Spolku Hvozdík)

Sobota 24. 6. ZLATÝ VRCH
Výprava na kopec u Mnišku pod Brdy s výraznými pozůstatky po dolování zlata
Celá trasa cca 3 hodiny; sraz v Mníšku pod Brdy, náměstí v 10:05 h., konec tamtéž

Průvodci: Tomáš Palatý a Pinkaus Šerpinský
Dobrovolný příspěvek vítán
Více informací na tel.: 724 345 815
www.hvozdik.cz


