KČT, oblast Vysočina
je jedním z partnerů oslav 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského
a při této příležitosti pro vás v roce 2021 připravil řadu turistických akcí a aktivit.
Vysočina slaví a srdečně vás zve – oslavte toto mimořádné výročí společně s námi.-)
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2021

11.9.
2021

30.10.
2021

200 let KHB – Havlíčkova Borová
Turistický pochod při příležitosti oficiálních oslav v rodné obci KHB,
s kulturním programem a návštěvou historických památek

200 let KHB – Havlíčkův Brod
Turistický pochod při příležitosti hlavních oslav v Havlíčkově Brodě,
s kulturním programem a návštěvou historických památek

MEGA event 200 let KHB
Turistika s geocachingem

MTT IVV „Po stopách KHB“
Permanentní městská turistická trasa v Havlíčkově Brodě (8 km), která vás zavede na místa spojená
se životem KHB. Trasu lze absolvovat individuálně a v libovolném termínu.
Tematické turistické záznamníky, věnované památce Karla Havlíčka Borovského:

 TTO Havlíček
 200 km s KHB

Záznamníky mají neomezenou platnost a lze je plnit na pochodech i individuálně.
Podrobnější informace získáte na kontaktní adrese:
Martin Pluhař, 582 53 Štoky 364, tel. 728 838 121, e-mail: martin.pluhar@volny.cz
Pravidelné aktualizace naleznete na webových stránkách:

www.200letKHB.cz
www.martin-pluhar.cz

KČT, oblast Vysočina
jako jeden z partnerů oslav 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského
si vás dovoluje pozvat na turistickou akci,
která se koná při příležitosti oficiálních oslav v Havlíčkově Borové.

4.9.2021
Místo konání:

Náměstí v Havlíčkově Borové

Start a cíl:

8:00 – 16:00

Trasy:
 Městská kočárková (3 km)
 Putování za poustevníkem – rodinná (10 km)
 Individuální doporučené trasy 15-35 km
 Individuální trasy s průběžným cílem v Havlíčkově Borové
Doprovodný program:
 Oficiální program po celou dobu slavností (www.khb200.cz)
 Možnost návštěvy muzea (rodného domu KHB)
 Možnost plnění TTO „Havlíček“ a „200 km s KHB“
 Turistika s geocachingem – možnost odlovu keší v Havlíčkově Borové a okolí
A co vás čeká v cíli:
 Upomínkový list (diplom) za účast
 Příležitostná razítka k 200 letům KHB
 Razítko IVV + Dvoustovka
 Absolventská vizitka akce
 Výroční odznaky limitované edice 200 let KHB a další suvenýry
 Pro děti sladká odměna
Podrobnější informace získáte na kontaktní adrese:
Martin Pluhař, 582 53 Štoky 364, tel. 728 838 121, e-mail: martin.pluhar@volny.cz
Pravidelné aktualizace naleznete na webových stránkách:

www.200letKHB.cz
www.martin-pluhar.cz

KČT, oblast Vysočina
jako jeden z partnerů oslav 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského
si vás dovoluje pozvat na turistickou akci,
která se koná při příležitosti hlavních oslav v Havlíčkově Brodě.

11.9.2021
Místo konání:

Havlíčkovo náměstí v Havlíčkově Brodě

Start a cíl:

8:00 – 16:00

Trasy:
 Po havlíčkobrodských památkách (5 km)
 Městská trasa „Po stopách KHB“ (8 km)
 Individuální doporučené trasy 15-35 km
 Individuální trasy s průběžným startem nebo cílem v Havlíčkově Brodě
Doprovodný program:
 Oficiální program po celou dobu slavností (www.khb200.cz)
 Den otevřených památek – DOPORUČUJEME!
 Možnost návštěvy Muzea Vysočiny a Městského informačního centra
 Možnost plnění TTO „Havlíček“ a „200 km s KHB“ a MTT IVV „Po stopách KHB“
 Turistika s geocachingem – možnost odlovu desítek keší v Havlíčkově Brodě a okolí
A co vás čeká v cíli:
 Upomínkový list (diplom) za účast a pro děti sladká odměna
 Příležitostná razítka k 200 letům KHB
 Razítko IVV + Dvoustovka
 Absolventská vizitka akce
 Výroční odznaky limitované edice 200 let KHB a další suvenýry
Podrobnější informace získáte na kontaktní adrese:
Martin Pluhař, 582 53 Štoky 364, tel. 728 838 121, e-mail: martin.pluhar@volny.cz
Pravidelné aktualizace naleznete na webových stránkách:

www.200letKHB.cz
www.martin-pluhar.cz

MEGA event – geocachingové setkání v centru Havlíčkova Brodu
Kdy?

V sobotu 30.10.2021 od 10:00 do 17:00

Co všechno pro účastníky MEGA eventu připravujeme?
 Návštěva Muzea Vysočiny a historických památek v centru města
 Návštěva rodného domu KHB v Havlíčkově Borové
 „Cesta do Brixenu“ a Havlíčkova challenge „200 keší s KHB“
 „Nejvíce Havlíčků na jednom místě“ – pokus o zápis do České knihy rekordů
 Eventové LABkeše a desítky LABkeší v okolí
 CWG směnárna, eventové geocoiny a jiné eventové suvenýry
Aktuální informace sledujte na webových stránkách: www.200letKHB.cz/mega-event


Permanentní městská turistická trasa v Havlíčkově Brodě (8 km), která vás zavede na místa spojená
se životem KHB. Trasu lze absolvovat individuálně a v libovolném termínu.
Záznamník lze bezplatně stáhnout na webových stránkách: www.200letKHB.cz/ivv-s-khb

S tímto tematickým odznakem navštívíte řadu míst, která jsou spjatá se životem a dílem KHB.
Odznak získáte za návštěvu pěti povinných a osmi volitelných míst nejen na malebných místech Vysočiny.
Záznamník lze bezplatně stáhnout na webových stránkách: www.200letKHB.cz/khb/tto

Projděte se s námi po místech, po kterých putoval také KHB. Pro získání odznaku byste měli po těchto
cestách našlapat minimálně 200 km. Odznak lze plnit na pochodech nebo při individuální turistice.
Záznamník lze bezplatně stáhnout na webových stránkách: www.200letKHB.cz/200-km-s-khb

